‘Binnen een week van je
kiespijn af’
“Als je dochter kiespijn heeft, wil je niet twee
maanden wachten op een afspraak bij de kaakchirurg. Zo lang duurt het momenteel voordat
je in Amsterdam terechtkunt”, vertelt Pawel
Borowski. Net als meer Amsterdammers week hij
vorig jaar uit naar de afdeling Kaakchirurgie van
het Zaans Medisch Centrum. “Binnen een week
waren we aan de beurt. Olivia is nu helemaal
pijnvrij. Je moet er niet aan denken dat ze nog
maanden pijnstillers had moeten slikken.”
Kaakchirurgen Marnix Bom en Ewoud van der
Mark bevestigen de toename van het aantal
Amsterdammers dat ze zien. Van der Mark:
“Daarbij speelt het feit dat ons ziekenhuis direct
aan de snelweg ligt en volop parkeergelegenheid
heeft, een belangrijke rol.”
De afdeling Kaakchirurgie is op de begane grond
van het gloednieuwe Zaans Medisch Centrum. Bom:
“Je merkt aan alles dat we hier in een nieuw gebouw
zitten. Alles is goed voor elkaar en we werken met
de nieuwste apparatuur en methodes. Nieuw is
bijvoorbeeld de intraossale verdoving. Dit is een
verdoving direct in het kaakbot. Dat klinkt enger
dan het is. Je kan op deze manier bijna pijnloos
verdoven. Prettig is dat de patiënt na afloop geen
last meer heeft van een verdoofde wang of lip.”
Verstandskiezen en meer
Meest voorkomende behandeling voor de
kaakchirurgen vormt het verwijderen van tanden
en (verstands)kiezen. Tegelijkertijd benadrukken
Bom en Van der Mark dat ze nog veel meer doen.

Kaakchirurgen Marnix Bom en Ewoud van der Mark: “We behoren tot
de eersten in Nederland die op deze bijna pijnloze manier verdoven.”

Bom: “Het is dankbaar werk om mensen van de
pijn af te helpen, maar het is ook mooi om wat
terug te geven. Dat doen we bijvoorbeeld met
tandimplantaten.”
Van der Mark vult aan: “We zien ook mensen met
een loszittend kunstgebit. Die helpen we aan
implantaten voor een klikgebit. Weer een andere
groep vormen de mensen met een slaapstoornis.
Een snurkbeugel kan vaak soelaas bieden bij
snurken en slaapapneu. Voor de behandeling van
deze patiënten maken we deel uit van het team
specialisten dat zich bezighoudt met de slaapgeneeskunde.”

‘Direct aan de snelweg en
volop parkeergelegenheid.’
Kaken rechtzetten
Bom en Van der Mark beoefenen de mond-,
kaak- en aangezichtschirurgie in de breedste zin
van het woord. Of het nu gaat om een speekselklieraandoening, ooglidcorrectie, kaakbreuk of
aangezichtsletsel, als geaccrediteerd MKA-chirurg
zijn ze gekwalificeerd om ingrijpendere behandelingen uit te voeren.
Van der Mark heeft naar eigen zeggen ‘misschien
wel het mooiste vak van de wereld’: “Nog niet zo
lang geleden heb ik een jongen kunnen helpen aan
zijn scheefstaande kaken. Door de kaakcorrectie
kwam de symmetrie in zijn gezicht weer terug.
Een dankbare operatie die in zijn omgeving niet
onopgemerkt bleef.”

Kijk voor praktische informatie en bereikbaarheid
op www.zaansmedischcentrum.nl/kaakchirurgie

“Snel aan de beurt”
Patiënt Erik Groenenberg: “Uit kostenoverwegingen
wilde ik in 2018 nog mijn rechter verstandskiezen
verwijderd hebben. Bij het Amsterdamse ziekenhuis,
waar mijn linker verstandskiezen waren verwijderd,
was dat niet mogelijk. Dus het was een goed moment
om verder te kijken.”
In Zaandam wachtte Groenenberg een prettig behandeltraject: “Je hoeft maar kort te wachten, voordat je
aan de beurt bent. Jammer genoeg gaven mijn
verstandskiezen niet echt mee – ze braken meerdere
keren af. Gelukkig wist de kaakchirurg ze goed te
verwijderen en heb ik weinig pijn gehad. Anderhalf
week later belde dokter Bom mij om te vragen hoe het
ging. Dat heb ik in Amsterdam niet meegemaakt.”
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