Naam patiënt
........................................................................................................

(Aanbrengen van het kleefbriefje van de patiënt)

Opvolgbrief bestemd voor de stomatoloog of tandarts
in de context van een behandeling met XGEVA®
Geachte,

Uw patiënt (gegevens bovenaan dit blad) wordt behandeld met XGEVA® of komt in aanmerking voor een behandeling met
XGEVA®. Deze behandeling is geïndiceerd in de preventie van botcomplicaties bij volwassen patiënten met botmetastasen
van solide tumoren.
Osteonecrose van de kaak is een potentiële nevenwerking van de behandeling met XGEVA®, met een gemiddelde incidentie
van 1,8%, waarbij slechte mondhygiëne en tandextracties duidelijke risicofactoren zijn.
Indien de behandeling met XGEVA® nog niet is opgestart, bedankt om een preventief mondonderzoek te doen met een
controle orthopantomogram. Het objectief is om alle invasieve tandheelkundige procedures in de toekomst bij deze patiënt
te kunnen vermijden.
Bij dit onderzoek is het belangrijk alle infectiehaarden op te sporen en te behandelen, maar ook alle tanden met een verhoogd
risico op peri-apicale of parodontale infecties reeds preventief te verwijderen. Na een extractie kan XGEVA® opgestart
worden, van zodra u oordeelt dat er volledige klinische genezing is. Daarnaast dienen gebitsprothesen gecontroleerd te
worden op drukpunten en aangepast te worden.
Mogen wij u ook vragen uw patiënt een goede mondhygiëne aan te leren en een rookstop nogmaals aan te moedigen.
Bij patiënten die al behandeld worden met XGEVA® is een tandheelkundige controle om de 4 tot 6 maanden aangewezen
om tandproblemen te voorkomen en op te sporen.
Invasieve tandheelkundige ingrepen zoals tandextracties, het plaatsen van implantaten, parodontale ingrepen en diepe
botcurretages moeten uitdrukkelijk vermeden worden.

Gelieve me te contacteren in geval er onder behandeling met XGEVA® een complicatie ter hoogte van het kaakbeen voorkomt
(osteonecrose) of vooraleer u om het even welke invasieve interventie plant.
Met vriendelijke groeten,

Naam arts: ....................................................................................
Telefoon arts: ...............................................................................
Telefoon dagziekenhuis: ..............................................................
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Daarenboven wordt het gebruik van botinjecties en van adrenaline bevattende lokale anesthetica ten stelligste afgeraden.

