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U krijgt in overleg met uw behandelend arts botversterkende
medicijnen. Een zeldzame maar ernstige bijwerking van
botversterkende medicijnen is osteonecrose, ofwel beschadiging
van het kaakbot. In deze folder vindt u hier meer uitleg over, en wat
u kunt doen om dit zoveel mogelijk te voorkomen.
Waarom krijgt u botversterkende medicijnen?
In overleg met uw arts krijgt u botversterkende medicijnen. U
krijgt deze medicijnen om ernstige complicaties (bijv. botbreuken)
veroorzaakt door botmetastasen of botkanker, te voorkomen, of om
de hoeveelheid calcium in uw bloed te verlagen wanneer deze te
hoog is ten gevolge van de aanwezigheid van een tumor.
Welke medicijnen krijgt u?
Afhankelijk van uw aandoening krijgt u:
• zoledroninezuur: infuus
• pamidroninezuur (APD): infuus
• denosumab: injectie
• Clodroninezuur (Bonefos, Ostac)
Beschadiging van kaakbot
Zeldzame maar ernstige bijwerking.
De kans is heel klein, maar het komt een enkele keer voor dat
het kaakbot door de behandeling met botversterkende medicijnen
beschadigd raakt. Dit kan ook nog gebeuren nadat u met de
behandeling bent gestopt.
Hoe herkent u beschadiging van het kaakbot?
Bij beschadiging van het kaakbot kunt u last krijgen van:
• loszittende kiezen en/of tanden
• pijn
• zwelling van het kaakbot
• zweren en/of pus in uw mond
Neem bij (één van) deze klachten meteen contact op met uw arts en
tandarts.
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Risicofactoren
Het risico op beschadiging van kaakbot is groter:
• als u verschillende behandelingen voor kanker krijgt
• als u rookt
• bij tandvleesaandoeningen
• na het trekken van een kies of plaatsen van een implantaat door
de tandarts
• als u niet regelmatig voor controle naar de tandarts gaat
• bij tandvleesaandoeningen
• als u eerder behandeld bent met een botversterkend medicijn
Wat kunt u zelf doen?
Vraag uw arts om informatie over osteonecrose van de kaak voor u
met de behandeling begint.
Bespreek met uw arts of onderzoek bij de tandarts nodig is
Voor een zo klein mogelijk risico op beschadiging van het kaakbot is
het belangrijk dat u:
• uw arts vraagt of eventueel eerst onderzoek en controle
bij de tandarts nodig is voordat u met de behandeling met
botversterkende medicijnen begint
• eventuele problemen met uw mond of gebit voor of tijdens de
behandeling altijd met uw arts of verpleegkundige bespreekt
Volg deze leefregels goed op:
• zorg voor een goede mondhygiëne
• ga regelmatig voor controle naar de tandarts en/of mondhygiënist
• zorg dat een eventueel kunstgebit goed past
• geef bij een eventuele behandeling bij de tandarts van tevoren
door welk botversterkend medicijn u gebruikt
• geef klachten die kunnen wijzen op beschadiging van het
kaakbot meteen door aan uw arts en tandarts: loszittende kiezen
of tanden, pijn, zwelling, zweren en/of pus in uw mond
Uw vragen
Met vragen kunt u contact opnemen met de arts die u het
botversterkende medicijn heeft voorgeschreven. Of bij de afdeling
van het ziekenhuis waar u het medicijn krijgt:
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polikliniek interne geneeskunde 0251-783818
dagbehandeling oncologie 0251-783737 (van maandag t/m vrijdag
tussen 9.00 uur – 10.00 uur)
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