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Naar de kaakchirurg.
Waarschuwing !!!
Collegae die een hekel hebben aan de tandarts en alles wat zich daar rondom heen
afspeelt, kunnen dit stukje beter overslaan.
Zelfs in situaties waar je, voor je gevoel „de randen van het leven verkent‟ word je
geconfronteerd met je werk. Die 'randen van het leven' heb ik 'verkend' bij de
kaakchirurg.
Hoe kwam ik daar terecht.
Op zondag 11 april zou ik met twee collega's uit Eindhoven voor een aantal dagen
op reis gaan voor een congres in Zuid-Duitsland met als thema 'UV-VIS
Spectrometrie'.
Gedurende een 2-tal weken daarvoor had ik een onbestemd zeurend gevoel in de
mond, precies op de plek waar een verstandskies zou moeten zitten.
Gezien de ervaringen die ik had bij het verwijderen van mijn andere verstandskiezen
kwam ik in een ontkenningsfase terecht, "niet aan denken", "er zit niks", ik voel niks",
"het gaat wel weer over".
Maar op zaterdagochtend voor vertrek, werd ik wakker met een woest kloppende
kaak.
De weekend-tandarts vernietigde d.m.v. een kaakfoto de ontkenningsfase.
Haarscherp was een verstandskies te zien die niet de moeite had genomen zich een
weg naar boven wurmen. En wat lag hij nog diep in de kaak.
Met een penicillinekuur (die prima hielp) ben ik op reis gegaan.
Maar enige dagen later, op een mooie zonnige dinsdagochtend lag ik dus op de
operatietafel, machteloos vastgeketend aan allerlei haken, klemmen, zuigpompen en
andere „martelwerktuigen‟.
En zelfs als je machteloos met je verdoofde mond (3 spuiten) mond open ligt,
wachtend op de dingen die gaan komen, wordt je geconfronteerd met je werk.
Door een kiertje in het groene operatiedoek zag ik ineens PHILIPS.
De operatielamp was van Philips Medical Systems. Maar voordat ik kon nadenken
welk glas wij daarvoor hadden geleverd, werd het mes in het zachte vlees gezet om
de „verborgen‟ verstandskies bloot te leggen.
Ik deed m‟n ogen maar dicht en onderging gelaten een half uurtje boren en beitelen
onder begeleidend commentaar van de kaakchirurg zoals “ik neem u even in de
houtgreep” om vervolgens de blootgelegde kies onder hevig gekraak uit de kaak te
„wippen‟.
Toen ik uiteindelijk de ogen open deed……....weer PHILIPS.
In het half uur dat voor mij „de wereld stilstond‟ zijn er in onze fabriek tientallen kilo‟s
kwartsglas gemaakt, waar lampen van worden gemaakt die in de toekomst hun licht
laten schijnen op patiënten die net zo machteloos met hun mond op liggen als ik….

