‘Liever een implantaat
te veel verwijderen dan

één te weinig’
Al twintig jaar verricht professor MKA-chirurgie Constantinus Politis van de Katholieke Universiteit Leuven onderzoek naar chronische zenuwpijn na het plaatsen van
implantaten. Een zeldzame complicatie, maar wel één met grote gevolgen. ‘Je verwacht
niet dat je na het plaatsen van een implantaat veroordeeld bent om de rest van je
leven pijn te lijden.’

Anne Doeleman
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n de literatuur is nog amper iets beschreven over chronische zenuwpijn – of:
neuropathische pijn – na het plaatsen van
implantaten. Professor MKA-chirurgie Constantinus Politis spreekt vooral uit eigen ervaring over de relatief zeldzame complicatie.
Sinds 2013 volgt het Universitair Ziekenhuis
Leuven, waar Politis aan verbonden is, 56
patiënten met chronische zenuwpijn na het
plaatsen van implantaten. De oorzaak is vaak
onbekend. Meestal treft het oudere patiënten,
maar dat hoeft niet. De hoogleraar heeft ook
een gezonde vrouw onder behandeling van
nog geen dertig jaar. Zij kreeg een implantaat

in regio 26. Het implantaat werd goed geplaatst
en is later goed geïntegreerd. ‘Maar sindsdien
is haar leven een hel geworden, ze is nooit
meer pijnvrij geweest. Ze was een heel gelukkig iemand, maar dat ene implantaat heeft haar
leven drastisch veranderd.’
Hebt u een idee hoe vaak zenuwpijn voorkomt
na een behandeling?
Constantinus Politis: ‘De cijfers in de literatuur
over chronische zenuwpijn zijn sterk overdreven, denken we. Daar wordt gesproken van 5
procent van de gevallen na heelkundige ingrepen tot 50 procent in gebieden als orthopedie
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‘Je verwacht niet dat
je na een implantaat
veroordeeld bent om
de rest van je leven
pijn te lijden’

Wanneer is sprake van
neuropathische pijn?
‘Als de postoperatieve pijn niet meer weggaat.
Bij een beschadiging van de zenuw, die al dan
niet een uitval geeft van de gevoeligheid van
de onderlip, en ook een blijvende pijn veroorzaakt, spreken we van neuropathische pijn. Als
daarentegen op de röntgenfoto of CBCT-scan
geen zenuwbeschadiging te zien is en de pijn
permanent is, spreekt men strikt gesproken
van blijvende postoperatieve pijn. In de praktijk scharen we dit onder neuropathische pijn.
Er is een kritische grens, die gesteld wordt op
ongeveer drie maanden. Als je er niet in slaagt
om de pijn binnen de eerste drie maanden na
de ingreep onder controle te krijgen, is de kans
dat dat nog gebeurt echt minimaal.’
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en gynaecologie. Welnu, men komt nooit aan
die hoge aantallen in het aangezicht; dat is op
de een of andere manier een beschermd gebied.
In de orthognatische chirurgie schatten we de
percentages op 0,6 procent. We vermoeden
dat het aantal gevallen van chronische zenuwpijn na tandheelkundige ingrepen, bijvoorbeeld na implantologie, nog lager is. Het is
alleen wel zo dat het
plaatsen van implantaten
een electieve ingreep is.
Je verwacht niet dat je na
een implantaat veroordeeld bent om de rest van
je leven pijn te lijden.’
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Luxatemp.
Ieder heeft zijn favorieten.
Al ruim 20 jaar geleden zette Luxatemp de
nieuwe standaard voor zeer nauwkeurig en
esthetisch provisorisch K&B materiaal.
Sindsdien heeft DMG haar productlijn voor
tijdelijke voorzieningen verder uitgebouwd –
met specifieke varianten voor de verschillende
wensen in de praktijk.
Elk produkt van de Luxatemp familie biedt
*Marktaandeel USA in 2012 volgens Marktonderzoeksbureau Strategic Data Marketing.

kwaliteit en unieke resultaten, waar Luxatemp
al jaren wereldwijd voor staat.
www.dmg-dental.com

Onderscheidingen voor Luxatemp Star, wordt
in de USA onder de naam Luxatemp Ultra
aangeboden.
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Neuropathische pijn voorkomen
Wees zeer terughoudend met implantologie bij:
ππ patiënten die niet pijnvrij zijn in het te implanteren gebied;
ππ patiënten met een gekende depressie of psychiatrische
aandoening;
ππ patiënten met een chronisch vermoeidheidssyndroom.

Is bekend waar die grens van drie maanden
vandaan komt?
‘De pijn wordt door de vezels geleid naar een
celkern in de hersenen. Bij neuropathische
pijn ontstaat een dissociatie tussen wat de
pijnvezels doen en hoe de celkern zich gedraagt. Pijn is een gewaarwording van de
hersenschors, een perceptie. In principe moeten we de gewaarwording van pijn enkel hebben als we een pijnprikkel ervaren. Bij neuropathische pijn is er een gewaarwording van
pijn zonder pijnprikkel. Na drie maanden
beginnen celkernen informatie te sturen naar
de perceptiecentra die niet meer gecorreleerd
is aan wat er verderop gebeurt. De celkernen
beginnen autonoom te reageren en te werken.
Waarom dat moment rond de drie maanden
ligt, is niet duidelijk. Maar het heeft geen zin
om na die tijd nog de implantaten te verwijderen. Wanneer we daarentegen binnen 30 tot
48 uur na plaatsing de implantaten verwijderen, slagen we er bij alle patiënten in om de
pijn tot stilstand te brengen. Het lichaam krijgt
de tijd om te genezen.’
Dat is niet iets wat je snel doet, direct de implantaten verwijderen. Wanneer besluit je
hiertoe?
‘Daar heb je ervaring voor nodig, om dat
besluit te durven nemen. Het grote probleem
met implantaten is dat er ook een belangrijke
financiële component meespeelt in de besluitvorming om al dan niet te verwijderen. Dat
begrijpen we natuurlijk ook. Maar de implantaten moeten snel worden verwijderd als de
pijn niet onder controle kan worden gebracht
met de normale pijnbestrijdingsladder: de
inname van paracetamol, NSAID’s en desnoods een morfinepreparaat. Daarom is het
belangrijk om de dag na de ingreep te bellen,
om te weten hoe het gaat.’

Let vooraf goed op de radiologische beelden. Bij zichtbare
zenuw- of voedingskanalen in de kaak die groter zijn dan 2
millimeter: niet implanteren of korte implantaten gebruiken.
Beslis snel of de implantaten verwijderd moeten worden: nooit
langer dan drie maanden, maar liever binnen 30 tot 48 uur
verwijderen.
Bel de patiënt na de ingreep. Als de normale pijnbestrijdingsladder niet voldoende is: snel ingrijpen.

W&H Benelux, Reepkenslei 44, B-2550 Kontich

Aarzel niet om advies in te winnen.

t +32 (0)475 51 63 63, f +32 (0)3 844 61 31
office.benelux@wh.com, wh.com

Wat moet je verder doen als je hoort dat de
patiënt abnormaal veel pijn heeft?
‘Met een röntgenfoto en CBCT-scan nagaan
of er enkel sprake is van pijn of dat er ook een
zenuw is beschadigd. Als je in de buurt van de
zenuw hebt geïmplanteerd, moet je sowieso
sneller besluiten om het implantaat te verwijderen. Als dat niet het geval is, kun je afwachten, maar liever niet langer dan 48 uur. Neem
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Kleinschalige opzet (max. 8 deelnemers)
Intensieve hands-on training
Live demonstra/e
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bekende depressie, psychiatrische achtergrond
of chronisch vermoeidheidssyndroom moet
je terughoudend zijn met implanteren. Het
zenuwstelsel van deze patiënten reageert anders. Maar het kan ook gezonde, jonge mensen
overkomen.’

Warme ver/cale condensa/e: de Schilder
techniek volgens Ruddle
Centrale compac/e met Thermaﬁl
Kamers uitgerust met Zeiss microscopen
Ook als eendaagse privé cursus: The ONE-on-ONE

de pijnklachten altijd serieus. En stuur de
patiënt zonder meer door naar een kaakchirurg, zo snel mogelijk. Deze kan de juiste
medicijnen voorschrijven en een second
opinion geven.’

Tandartsenprak/jk H.J. van Mill Parmen/erlaan 76a te Amstelveen.
€ 1500 per cursus (2017)
11-12 november (vol)
27-28 januari 10-11 maart 25-26 augustus 10-11 november
T: 020-6416566 E: info@hjvanmill.nl

Is er iets bekend over de oorzaak van de pijn?
‘Het kan ontstaan doordat er in een zenuw
geboord is, maar dat hoeft niet. Er zijn patiënten waarbij het gebied na het plaatsen van
implantaten pijnvrij was, maar er chronische
pijn ontstond bij het plaatsen van de prothese.
Bij de patiënten die we volgen, was er sprake
van goede implantaten en goed uitgevoerde
ingrepen. Behandelaars moeten er geen schuldgevoel aan overhouden; het zijn gewoon
dingen die voorkomen. Wel hebben wij gemerkt dat bepaalde patiënten een risicogroep
vormen; bijvoorbeeld patiënten waarbij het
gebied waarin geïmplanteerd is vóór de ingreep
niet pijnvrij was. Ook bij patiënten met een

Voor verdere informa/e zie onze website: www.hjvanmill.nl

Werp een helder licht
op uw praktijk!
 Op hoog niveau presteren

Is er iets dat de neuropathische pijn kan wegnemen of verlichten?
‘Er is één middel dat in sommige gevallen goed
helpt: amitriptyline, in een lage dosis, waarin
het zijn antidepressief effect nog niet heeft. We
hebben ook cryotherapie en Low Level Laser
Therapie geprobeerd, maar die middelen zijn
weinig effectief. Een aantal patiënten heeft zelfs
diepe cortexstimulatie gehad. Zo erg is het
soms, dat men een hersenoperatie overweegt
om iets van verlichting te krijgen. En dan te
bedenken dat je met een simpel implantaat
bent begonnen. Het is beter om een implantaat
te veel te verwijderen dan één te weinig. Daar
komt bij dat je naast de fysieke therapie met
een team de patiënt moet begeleiden om de
copingprocessen te kunnen versterken.’
Wordt er onder behandelaars voldoende gesproken over deze complicaties, of is het taboe?
‘Er wordt sowieso niet graag gesproken over
complicaties. Typisch voor de implantologie
is dat er altijd succespercentages boven de 99
procent worden gegeven. Dat is ongezien,
ongeloofwaardig en staat ver af van de percentages die we gewoon zijn in de medische
literatuur.’

met led-paneel IRIS

Of het nu gaat om een kantoor,
laboratorium of praktijk,
led-paneel IRIS biedt optimale
verlichting om uw werk op hoog
niveau uit te voeren.
De hoeveelheid licht en
de kleurweergave van
led-paneel IRIS is perfect
afgestemd op het natuurlijk
verlichten van uw ruimte.

‘De verlichting
is zo natuurlijk.
Het lijkt net alsof
ik buiten ben’

Zo ontstaat een prettig klimaat
waar u gedurende de dag
productief bent én blijft.
Het licht van led-paneel IRIS is
uniek. Het paneel zelf is van zeer
hoge kwaliteit. Uw vertrouwen
wordt bevestigd met maar liefst
vijf jaar garantie.

Over Stan Politis

Waarom
led-paneel IRIS?

 Ontspannen werken
Rustiger voor uw ogen
en meer werkplezier.

 Precisiewerk op
hoog niveau

Optimale weergave van
kleuren en details.

 Energie efficiënt

Langere levensduur en
minder energie verbruik.

Constantinus Politis is hoogleraar
aan de Faculteit Geneeskunde
Katholieke Universiteit Leuven (KU
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(MKA) van de Universitaire

Hoge CRI van 95
CQS van 91,7
UGR van onder de 19
4000 lumen bij 44 watt
CCT van 5500 kelvin
Ripple free driver
Mogelijkheid tot dimmen
Power Factor van 0,95
595 x 595 x 10 millimeter

Kaak-en Aangezichtsheelkunde
Ziekenhuizen te Leuven. Hij is
docent aan Universiteit Hasselt en gastdocent aan de Economische
Hogeschool Sint-Aloysius (EHSAL) in Brussel. Hij behaalde aan de
KU Leuven het diploma Genees-, Heel-, en Verloskunde (summa
cum laude), het diploma Tandheelkunde (cum laude) en specialiseerde zich vervolgens in de Stomatologie en Mond-, Kaak- en

Hoe kan dat, dat de succespercentages zo hoog
worden gehouden?
‘Ik denk dat dat een zeer goede vraag is, waarbij de implantologiegemeenschap de hand in
eigen boezem moet steken. Bovendien: het feit
dat een implantaat geïntegreerd is, betekent
niet dat een behandeling succesvol is. Bij alle
patiënten die ik gezien heb met neuropathische
pijn na het plaatsen van een implantaat, waren
de implantaten succesvol geïntegreerd. Sommige van die patiënten zijn in studies geïncludeerd als succesvol. Toch is het resultaat
rampzalig.’

Aangezichtsheelkunde. Hij behaalde een PhD in de Biomedische
Wetenschappen en een Master in Bedrijfskunde.
ZEELTE DENTAL EQUIPMENT
Weg van Rollecate 17
8325 CP Vollenhove

T 0527 24 17 82
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“Operatie geslaagd, patiënt ongelukkig”?
‘Dat is het precies.’
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