Focusonderzoek bij
de kaakchirurg

Naar het ziekenhuis? Lees eerst de informatie op www.asz.nl/brmo.
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Inleiding
In overleg met uw behandelend arts bent u verwezen naar de
kaakchirurg voor een zogeheten focusonderzoek. Dit onderzoek is
nodig voorafgaande aan bijvoorbeeld een geplande hartoperatie,
bestralingsbehandeling, orgaantransplantaties, de start van
sommige medicijnen of chemotherapie.
Het focusonderzoek vindt plaats op de polikliniek Kaakchirurgie,
locatie Dordwijk.

U heeft een afspraak
op ___________ dag ______________ om ____________uur

Beleving
We proberen zo goed mogelijk aan te geven wat u kunt verwachten
aan ongemak of pijn als u een onderzoek krijgt. Toch beleeft ieder
mens dat anders en op zijn eigen manier. Vertel het ons als u
ergens tegenop ziet of ongerust bent, dan kunnen we daar nog extra
rekening mee houden.

Wat is een focus?
Met een focus wordt in deze folder bedoeld: de aanwezigheid van
een ontsteking met ziektekiemen (meestal bacteriën), waarvan een
gezond iemand meestal weinig of geen last heeft. Onder bijzondere
omstandigheden, zoals in uw geval, kan een focus leiden tot
ernstige complicaties tijdens of na uw operatie of behandeling.
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In de mond zitten veel bacteriën die voor een ontsteking kunnen
zorgen. Bij een ontsteking kunnen de bacteriën in de bloedbaan
komen en zich snel verspreiden. Zo kunnen ze uw gezondheid
ernstig bedreigen. Daarom is het van belang dat we zeker weten dat
uw mond vrij is van ontstekingen met ziektekiemen vóórdat u uw
operatie of behandeling ondergaat.

Het onderzoek
Op de polikliniek Kaakchirurgie onderzoekt de kaakchirurg uw
onder- en bovenkaak op de aanwezigheid van een dergelijke focus.




Eerst maken we een overzichtsfoto van uw onder- en
bovenkaak. Hierbij draait een röntgenapparaat gedurende
20 seconden om u heen. Het is belangrijk dat u vooraf uw
sieraden, brillen, uitneembare protheses en hoortoestellen
verwijdert en dat u tijdens deze foto niet beweegt.
Aansluitend onderzoekt de kaakchirurg uw mond.

Blijkt dat u een mogelijke focus heeft in uw onder- en/of bovenkaak,
dan overlegt de kaakchirurg met u hoe deze het beste verholpen
kan worden.
Het is belangrijk voor u om te weten dat u als patiënt niet altijd
klachten van een focus hoeft te hebben (gehad). Toch moet
behandeling dan wel volgen!
Focusvrij
Het is erg belangrijk dat uw mond ‘in alle redelijkheid focusvrij’ kan
worden verklaard vóórdat u de geplande operatie of behandeling
ondergaat.

3

Tot slot
Heeft u na het lezen van de folder nog vragen of wilt u een afspraak
maken of verzetten? Bel dan gerust tijdens kantooruren naar de
polikliniek Kaakchirurgie, tel. (078) 652 33 10. We beantwoorden uw
vragen graag.

Geef hier uw mening over deze folder: www.asz.nl/foldertest/
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