Focus

Bezoekadressen:
Meander Medisch Centrum
Maatweg 3
3813 TZ Amersfoort

In verband met de voorgenomen hartklepoperatie bent u door uw cardioloog verwezen
naar een kaakchirurg voor een focusonderzoek. In deze folder kunt u lezen wat een
focusonderzoek inhoudt.

Locatie Baarn
Molenweg 2
3743 CM Baarn

Wat is een focus?

Locatie Barneveld
(Medisch Centrum de Burgt)
Nederwoudseweg 17
3772 TD Barneveld

Een focus is een ontsteking waarvan een gezond persoon doorgaans weinig merkt.
Onder bijzondere omstandigheden, zoals in uw geval bij een hartklepoperatie, kan
de focus leiden tot ernstige complicaties tijdens of na de hartklepoperatie. Uit een
ontsteking kunnen bacteriën in de bloedbaan komen die de hartklep kunnen
beschadigen. Daarom is het belangrijk dat we zeker weten dat uw mond, keel, neus
en oren vrij van ontstekingen zijn voordat u de operatie ondergaat.

Focusonderzoek bij de kaakchirurg
Op de polikliniek Kaakchirurgie onderzoekt een mondhygiëniste uw onder- en bovenkaak op de aanwezigheid van een ontsteking. Daar wordt eerst een overzichtsfoto van
uw onder- en bovenkaak gemaakt. Aansluitend onderzoekt de mondhygiëniste uw
mond. Als u een ontsteking in de onder- of bovenkaak heeft dan wordt in overleg met
de kaakchirurg bepaald hoe deze verholpen wordt.

Locatie Nijkerk
(De Nije Veste)
Oranjelaan 104
3862 CX Nijkerk
Postadres:
Postbus 1502
3800 BM Amersfoort
Telefoonnummers:
Algemeen: 033 – 850 50 50
Afspraken: 033 – 850 60 70
KvK Gooi en Eemland:
32082917
www.meandermedischcentrum.nl

Vragen
Heeft u na het lezen van deze brochure nog vragen over het focusonderzoek dan kunt u
contact opnemen met de polikliniek Cardiologie via het afspraken telefoonnummer van
Meander Medisch Centrum, telefoon: 033 - 850 60 70 (vragen naar de polikliniek
Cardiologie). Heeft u vragen over afspraken op de polikliniek Kaakchirurgie, dan kunt u
bellen met hetzelfde nummer en vragen naar de polikliniek Kaakchirurgie.
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Deze informatie is met de grootste zorg samengesteld. Het betreft algemene informatie waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.

