
  

Wij verheugen ons over Uw belangstelling en willen onze succesvolle en collegiale samen-

werking met u bevorderen en uitbreiden.  

Als ziekenhuis voor maximale zorg staat het universitair ziekenhuis van de RWTH Aken voor 

veelzijdige en geavanceerde behandelmethoden en diagnostiek.  

Onze kliniek en polikliniek voor mond- en kaakchirurgie, als supraregionaal competentie-

centrum voor onze gewaardeerde medische en tandheelkundige collega's, staat altijd als een 

aanspreekpunt en samenwerkingspartner ter beschikking. 

Hieronder vindt u voorbeelden uit onze dagelijkse kliniekroutine, die al deel uitmaken van onze 

routinesamenwerking met u. Wij ondersteunen u en uw patiënten ook graag in uit-zonderlijke 

gevallen, die een bijzondere mate van collectieve deskundigheid vereisen. 

We kijken uit naar voortzetting van reeds bestaande en nieuwe samenwerking met U! 

Uw 

Team van de mond- en kaakchirurgie van het universitair ziekenhuis RWTH Aken 

 

- Orale slijmvlieswisselingen en tumorziekten (klik erop, dan wordt onderstaande tekst 

weergegeven) 

Als DKG-gecertificeerd oncologisch expertisecentrum beschikken wij over een jarenlange 

expertise in de behandeling van goedaardige en kwaadaardige tumoren in het hoofd- en 

nekgebied. In een interdisciplinaire uitwisseling met verschillende disciplines van het 

Universitair Ziekenhuis RWTH Aken vinden wij na een uitgebreide toelichting altijd de beste 

individuele behandelingsmogelijkheid voor onze patiënten. 

 

- Plastisch-reconstructieve chirurgie (klik erop, dan wordt de tekst hieronder weerge-

geven) 

Vaak vereisen uitgebreide resecties ook een reconstructieve behandelingsaanpak en daarom is 

het gebruik van microvasculaire grafts een van onze belangrijkste aandachtspunten. Ook 

uitwendig succesvol behandelde tumorpatiënten wensen af en toe een functionele en 

esthetische rehabilitatie of verdere ondersteuning en zijn bij ons in goede handen. Naast de 

chirurgische therapie worden onze patiënten tijdens het genezingsproces ook ondersteund door 

de psycho-oncologische, foniatrische en logopedische zorg op onze afdeling. 

Samen met u willen we deze patiënten op hun moeilijke weg ondersteunen en hun kwaliteit 

van leven teruggeven. 



  

 

- Dentoalveolaire chirurgie (klik erop, dan wordt de tekst hieronder weergegeven) 

De chirurgische behandeling van ontheemde tanden of odontogene veranderingen vereist vaak 

een speciale diagnostiek en chirurgische expertise. Met behulp van de nieuwste drie-

dimensionale diagnostiek kunnen we onze interventies zoals het verwijderen van ver-

standskiezen, cystectomieën of blootstellingen van ontheemde tanden preoperatief plannen en 

ze vervolgens, met grote orale chirurgische ervaring, voorzichtig omzetten in lokale of alge-

mene anesthesie of sedatie. Voor omvangrijke defecten hebben we ook multiregionale 

autogene opbouwtechnieken en diverse alloplastische materialen voor het afdekken van 

defecten.  

In een steeds ouder wordende samenleving hebben meer en meer patiënten reeds bestaande 

aandoeningen, die gepaard gaan met postoperatieve risico's na een dentoalveolaire ingreep. Wij 

ondersteunen u graag bij de chirurgische behandeling van zowel anticoagulerende of 

multimorbide patiënten en van patiënten met speciale therapeutische behoeften, bijvoorbeeld 

na een antiresorptieve therapie, bestraling of chemotherapie. 

 

- Implantologie (klik erop, dan wordt de tekst hieronder weergegeven) 

Implantologie is een integraal onderdeel geworden van de tandheelkunde. Al vele jaren werken 

we succesvol en zowel regionaal als nationaal met onze verwijzingspraktijken samen om onze 

gezamenlijke patiënten meer kauwcomfort te geven en een langdurige stabiele glimlach op hun 

gezicht te toveren. 

Een synoptisch concept is hier bijzonder belangrijk voor ons, waarbij we altijd in nauw overleg 

met onze collega's in de tandheelkunde handelen. In overleg met u bespreken we regelmatig 

de chirurgische mogelijkheden (augmentatie/sinuslift/zachtweefselmanagement), prothetische 

concepten en therapiestappen. Dankzij onze uitgebreide ervaring in de im-plantaat-

prothetische rehabilitatie van onze tumorpatiënten kunnen wij op verzoek ook de prothetische 

behandeling van moeilijke implantaat-prothetische gevallen overnemen.  

 

- Dysgnathia-operatie (klik erop, dan wordt onderstaande tekst weergegeven) 

In de chirurgische of gecombineerde therapie van dentofaciale misvormingen en dysgnathieën 

werken wij nauw samen met de orthodontisten in onze kliniek en de kliniek voor ortho-dontie. 

Hiervoor gebruiken we, naast onze jarenlange expertise, driedimensionale plannings-software 

en gevestigde methoden van dysgnathische chirurgie. 

 



  

- Craniofaciale anomalieën/gespleten lip en gehemelte (klik erop, dan wordt 

onderstaande tekst weergegeven)  

De gespleten lip en het gehemelte behoren tot de meest voorkomende aangeboren afwijkingen. 

Niet alleen het uiterlijk wordt beïnvloed door de gespleten lip, maar ook functies als voeding, 

spraak of gehoor. 

Wij begeleiden kinderen met een gespleten lip en gehemelte of misvormingen in het 

craniofaciale gebied door nauwe samenwerking met de gynaecologen nog voor hun geboorte. 

Dit maakt het mogelijk om deze pasgeborenen in het universitair ziekenhuis van de RWTH 

Aken een behandeling aan te bieden voor de chirurgische sluiting van de gespleten lip, de 

zogenaamde Nasoalveolaire Vorming (NAM). Deze behandeling is slechts in enkele centra 

gevestigd. 

Het doel van de NAM-voorbehandeling is om de ernst van de gespleten lip en het gehemelte 

te verminderen en zo een beter functioneel en esthetisch resultaat voor het getroffen kind te 

bereiken. Idealiter wordt de NAM-behandeling direct na de geboorte gestart en gaat deze door 

tot aan de chirurgische sluiting van de lip. 

Bij kinderen met craniosynostosen treedt vroegtijdige sluiting van de groeiknooppunten in het 

schedelbotgebied op. Dit resulteert in een abnormale schedelgroei en een daaruit voort-

vloeiende vervorming van de schedel en het gezicht. Deze aangeboren ziekte wordt al enkele 

weken na de geboorte zichtbaar. Het universitair ziekenhuis RWTH Aken is gespecialiseerd in 

de chirurgische correctie van deze misvorming met behulp van 3D-planning, niet alleen om het 

best mogelijke resultaat van de schedelvorm te bereiken, maar ook om functionele gevolgen 

als gevolg van de botgroeiremming te voorkomen. 

Wij bieden uw patiënten graag een gedetailleerd consult aan in ons speciale consultatie-uur na 

telefonische registratie. 

 

- Spoedeisende hulp bij tandheelkundige en mond-, kaak- en aangezichtschirurgie (klik 

erop, dan wordt onderstaande tekst weergegeven) 

Onze dienstdoende arts voor mond- en kaakchirurgie is het hele jaar door aanwezig voor 

chirurgische noodgevallen (abcessen, postoperatieve bloedingen, trauma's). De nooddienst 

voor mond- en kaakchirurgie is 24 uur per dag bereikbaar via het hoofdkantoor van het 

Universitair Ziekenhuis RWTH Aken (tel.: 0241 80-0).  

Onze kliniek biedt ook een eigen tandheelkundige nooddienst aan. 

Het werkt op werkdagen tot 20 uur, in het weekend en op feestdagen tot 19.45 uur. In het geval 

van een groot aantal patiënten kan een voorafgaande opnamestop worden opgelegd, aangezien 

dit een puur vrijwillige dienst van onze kliniek is. 



  

Op de dagen dat de tandartscollega's ons via de KZV Nordrhein hun nooddienst hebben 

overgedragen, zijn wij 24 uur per dag aanwezig voor dringende tandheelkundige noodgevallen.  

Houd er rekening mee, dat wij niet doorlopend een 24-uurs puur tandheelkundige hulpdienst 

aanbieden, maar alleen als wij de dienst van gevestigde collega's via de KZV hebben 

overgenomen. 

Als u uw tandheelkundige nooddienst tegen betaling aan het Universitair Ziekenhuis RWTH 

Aken wilt overdragen, kunt u dit coördineren met de Kassenzahnärztliche Vereinigung 

Nordrhein, Bezirksstelle Aachen (contactpersoon Mw. Brigitte Erberich-Sow, mail: berberich-

sow@kzvnr.de). 

- Informatie voor collega's in de privé-praktijk over de doorverwijzing van patiënten, 

stationaire opname of overname van patiënten en registratie van PKV-patiënten (klik 

erop, dan wordt de tekst hieronder weergegeven) 

Verwijzing van patiënten met een wettelijke ziektekostenverzekering (GKV) voor verdere 

behandeling  

Een eerste voorstelling is mogelijk in onze polikliniekspreekuren tijdens de genoemde 

spreekuren. Om langere wachttijden te voorkomen, wordt aanbevolen dat patiënten zich vooraf 

telefonisch aanmelden op 0241 80-88258. 

In het geval van patiënten die onder juridische bijstand staan, is de persoonlijke aanwezigheid 

van de wettelijke vertegenwoordiger verplicht. Voor patiënten met bekende algemene 

medische/interne aandoeningen is het nuttig gebleken om de laatst bekende bevindingen en/of 

doktersbrieven mee te nemen. Minderjarige patiënten moeten worden begeleid door ten minste 

één ouder of voogd. 

 

- Opname van patiënten voor intramurale opname/acceptatie 

Overdag worden de patiënten via de polikliniek in het ziekenhuis opgenomen. Neem vooraf 

telefonisch contact op met onze polikliniek: 0241 80-88258. De specialistische indicatie voor 

opname/acceptatie wordt bepaald door de verantwoordelijke senior arts ter plaatse. 

Buiten de spreekuren van de polikliniek wordt de instructie gegeven door de dienstdoende arts 

van de kliniek voor mond- en kaakchirurgie. In het geval van een ernstig zieke of gepoly-

traumatiseerde patiënt, die betrokken is geweest bij een ongeval, moet de intensieve medische 

zorg door de afdeling voor spoedeisende hulp van het universitair ziekenhuis RWTH Aken 

worden gewaarborgd voordat de patiënt kan worden opgenomen. Hiervoor kunt u via de 

telefooncentrale (tel.: 0241 80-0) worden doorverbonden met de dienstdoende arts van de 

kliniek voor mond- en kaakchirurgie. 

 



  

- Registratie van particulier verzekerde patiënten (PKV) met een medisch contract naar 

keuze 

De registratie van particulier verzekerde patiënten met een keuzecontract wordt uitgevoerd 

door het secretariaat van Univ.-Prof. Dr. med. Dr. med. dent. Frank Hölzle op tel.: 0241- 80-

88230. 

 


