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In de literatuur is nog amper iets beschre-
ven over chronische zenuwpijn – of: 
neuropathische pijn – na het plaatsen van 

implantaten. Professor MKA-chirurgie Con-
stantinus Politis spreekt vooral uit eigen erva-
ring 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 geluk-
kig 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 overdre-
ven, denken we. Daar wordt gesproken van 5 
procent van de gevallen na heelkundige ingre-
pen tot 50 procent in gebieden als orthopedie 

Anne Doeleman

Al twintig jaar verricht professor MKA-chirurgie Constantinus Politis van de Katho-

lieke 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.’

‘Liever een implantaat 
te veel verwijderen dan 

één te weinig’
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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 zenuw-
pijn na tandheelkundige ingrepen, bijvoor-
beeld 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 veroor-
deeld 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 veroor-
zaakt, 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 prak-
tijk 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.’

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 ge-
draagt. Pijn is een gewaarwording van de 
hersenschors, een perceptie. In principe moe-
ten we de gewaarwording van pijn enkel heb-
ben als we een pijnprikkel ervaren. Bij neuro-
pathische 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 verwij-
deren. Wanneer we daarentegen binnen 30 tot 
48 uur na plaatsing de implantaten verwijde-
ren, 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 im-
plantaten 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 besluit-
vorming om al dan niet te verwijderen. Dat 
begrijpen we natuurlijk ook. Maar de implan-
taten moeten snel worden verwijderd als de 
pijn niet onder controle kan worden gebracht 
met de normale pijnbestrijdingsladder: de 
inname van paracetamol, NSAID’s en des-
noods een morfinepreparaat. Daarom is het 
belangrijk om de dag na de ingreep te bellen, 
om te weten hoe het gaat.’

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 verwij-
deren. Als dat niet het geval is, kun je afwach-
ten, maar liever niet langer dan 48 uur. Neem 

‘ Je verwacht niet dat 
je na een implantaat 
veroordeeld bent om 
de rest van je leven 
pijn te lijden’

Neuropathische pijn voorkomen
Wees zeer terughoudend met implantologie bij:

 π patiënten die niet pijnvrij zijn in het te implanteren gebied;

 π patiënten met een gekende depressie of psychiatrische 

aandoening;

 π patiënten met een chronisch vermoeidheidssyndroom.

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 pijnbestrijdingslad-

der niet voldoende is: snel ingrijpen.

Aarzel niet om advies in te winnen.
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de pijnklachten altijd serieus. En stuur de 
patiënt zonder meer door naar een kaakchi-
rurg, zo snel mogelijk. Deze kan de juiste 
medicijnen voorschrijven en een second 
opinion geven.’

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 patiën-
ten 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 schuld-
gevoel aan overhouden; het zijn gewoon 
dingen die voorkomen. Wel hebben wij ge-
merkt 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 

bekende depressie, psychiatrische achtergrond 
of chronisch vermoeidheidssyndroom moet 
je terughoudend zijn met implanteren. Het 
zenuwstelsel van deze patiënten reageert an-
ders. Maar het kan ook gezonde, jonge mensen 
overkomen.’

Is er iets dat de neuropathische pijn kan weg-
nemen 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 ge-
sproken 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 per-
centages die we gewoon zijn in de medische 
literatuur.’

Hoe kan dat, dat de succespercentages zo hoog 
worden gehouden?
‘Ik denk dat dat een zeer goede vraag is, waar-
bij 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. Som-
mige van die patiënten zijn in studies geïnclu-
deerd als succesvol. Toch is het resultaat 
rampzalig.’

“Operatie geslaagd, patiënt ongelukkig”?
‘Dat is het precies.’ 
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Wetenschappen en een Master in Bedrijfskunde.
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