Opname bij
bottransplantatie
(sinusbodemelevatie)
Binnenkort wordt u opgenomen in Rijnstate Arnhem voor een bottransplantaat
in uw bovenkaak. In deze folder willen wij u informeren over wat u kunt
verwachten.

Neem altijd uw
vens
verzekeringsgege
wijs mee!
en identiteitsbe

Voor de opname
Kort voor uw opname krijgt u een afspraak voor een bezoek aan de
Preoperatieve Polikliniek. Tijdens dit bezoek brengt een gastvrouw/heer u
naar verschillende zorgverleners voor een gesprek en/of onderzoek. Het doel
van de Preoperatieve Polikliniek is om een goed beeld van u te krijgen voor de
operatie en om u informatie te geven over de ingreep.
•
•
•

Een apothekersassistent neemt uw medicijngebruik met u door.
De spreekuurassistent van de anesthesioloog geeft u voorlichting over de
operatie en meet onder andere uw bloeddruk.
De anesthesioloog bespreekt met u op welke wijze u wordt verdoofd
tijdens de operatie (anesthesie) en luistert naar uw hart en longen. De
anesthesioloog schat in welke risico’s er voor u aan de behandeling en de
anesthesie zijn verbonden en hoe deze risico’s kunnen worden beperkt.

In sommige gevallen laat de anesthesioloog aanvullend onderzoek doen,
zoals bloedonderzoek, een hartfilmpje (ECG) of röntgenonderzoek. Soms laat
hij/zij een afspraak voor u maken bij bijvoorbeeld een internist of cardioloog.
Bij de anesthesioloog hoort u ook welke medicijnen u op de dag van de
behandeling nog mag innemen en met welke medicijnen u moet stoppen,
zoals bloedverdunners (in overleg met uw arts). Het is belangrijk dat u zich
houdt aan de voorschriften van de anesthesioloog en uw kaakchirurg.

De opname
Voor goede en veilige verdoving is het erg belangrijk dat u nuchter bent voor
de operatie. Dit betekent dat uw maag leeg moet zijn. Daarom mag u vanaf zes
uur voor de opname absoluut niets meer eten.
Op de opnamedag heeft u een kort gesprek met een afdelingsverpleegkundige
om u voor te bereiden op de ingreep.
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De operatie
De ingreep vindt plaats onder algehele verdoving. U krijgt een infuus om
medicijnen in het bloed te brengen.

Na de operatie
U wordt van de operatie kamer naar de uitslaapkamer gebracht. Als u weer
voldoende bij kennis bent en de controles van bijvoorbeeld uw bloeddruk
en ademhaling in orde zijn, wordt u teruggebracht naar de verpleegafdeling.
Tijdens de opname krijgt u meer informatie over het eten en drinken na de
operatie. Zodra u voldoende drinkt, wordt het infuus verwijderd. Meestal is dit
de dag na de operatie. Deze dag mag u meestal ook naar huis.
Het kan voorkomen dat u een nachtje ter observatie op de afdeling Medium
Care wordt opgenomen. In principe gaat u dan de volgende dag naar een
reguliere verpleegafdeling.

Wat kunt u na de botcorrectie verwachten?
Na de ingreep kunt u de volgende klachten krijgen:
Neusbloeding
Bij een correctie van de kaakholte is het niet ongewoon dat u een beetje uit
uw neus bloedt. Dit stopt in de regel vanzelf. Ga de eerste twee weken niet
snuiten!! De neus ophalen is geen probleem.
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Last bij lopen
Aan de bekkenkam zitten enkele spieren van de bilstreek en de buikwand.
Omdat er bot uit uw bekkenkam is verwijderd, kunt u de eerste drie weken last
hebben als u loopt en met name als u de trap op loopt. We raden u aan het
de eerste weken rustig aan te doen maar vooral wel te blijven bewegen. Een
eventueel drukverband wordt de dag na de ingreep op de afdeling verwijderd.
De vierkante pleister kunt u twee dagen later zelf verwijderen. De kleine
wondpleisters laat u zo lang mogelijk zitten, tot ze vanzelf afvallen.
Zwelling in het gezicht
Door de behandeling ontstaat er een duidelijke zwelling in uw gezicht, die zich
kan uitbreiden tot rondom de ogen. Na enkele dagen kan een bloeduitstorting
zichtbaar worden. Als deze afneemt, ziet u een geelgroene verkleuring in uw
wang en hals. Deze kan zich zelfs uitbreiden tot op de borst. U krijgt tijdens uw
verblijf in het ziekenhuis een ijszak om de zwelling tegen te gaan.
Gevoelsstoornis
Als gevolg van het oprekken van het tandvlees tijdens de behandeling kan
de gevoelszenuw van uw wang, bovenlip en neusrug tijdelijk minder goed
functioneren, waardoor u minder voelt op deze plaatsen. Het herstel van het
gevoel kan enkele maanden duren.
Geen prothese in
Uw kaak is na de operatie totaal van vorm veranderd. Hierdoor kunt u uw
bestaande bovengebitsprothese niet meer dragen. Pas als de wond voldoende
is genezen (na gemiddeld twee tot drie weken) kan de prothese worden
aangepast door uw tandarts. De kaakchirurg zal bij het controlebezoek (eentwee weken na de behandeling) hierover een advies uitbrengen.
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Risico’s
Of u last krijgt bij het lopen na het verwijderen van bot uit uw bekkenkam
is mede afhankelijk van uw algehele conditie en lichaamsgewicht. Bij
de behandeling wordt met name eigen bot gebruikt waardoor directe
afstotingsreacties niet zijn te verwachten. De kans op blijvende problemen op
lange termijn is erg klein.
Een niet onderkende chronische kaakholteontsteking kan door de
behandeling opvlammen. Zo kunt u een ontsteking aan de kaakholte krijgen
als onverhoopt een verbinding ontstaat richting de kaakholte, waardoor
stukjes bot zich kunnen verplaatsen naar de kaakholte. Heeft u in het verleden
een kaakholtespoeling laten uitvoeren, dan is er een verhoogd risico op
ontstekingen aan de kaakholte na de behandeling. Het is mogelijk dat u op
andere plaatsen in uw mond ontstekingen krijgt.
Roken is slecht voor de wondgenezing. U kunt voor uzelf het risico hierop
verkleinen door vanaf vier weken voorafgaand aan de behandeling niet te
roken.

Naar huis
Als u naar huis gaat, ontvangt u een recept voor een antibioticumkuur voor vijf
dagen. Na ontslag kunt u als pijnstilling twee tabletten Paracetamol (500mg,
maximaal vier maal per dag) gebruiken. Dit mag ook Paracetamol in zetpilvorm
zijn). Dit middel koopt u zelf bij uw drogist of apotheker. Als u meer pijnstilling
nodig heeft, krijgt u een recept mee als u naar huis gaat.
Voordat u naar huis gaat, wordt er een poliklinische vervolgafspraak voor u
gemaakt bij de kaakchirurg.
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Vragen
Als u over deze ingreep nog vragen heeft, beantwoordt uw arts deze graag.

Telefoonnummer
Polikliniek Kaakchirurgie Rijnstate Arnhem:

6

Opname bij bottransplantatie (sinusbodemelevatie)

088 - 005 77 60
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Bij Rijnstate kunt u telefonisch en voor de meeste
specialismen via www.rijnstate.nl uw afspraak maken.

