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Spoedbehandeling in 
bijzondere tijden

Behandeling van acute klachten….
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Wat zijn acute klachten….. ?

• ernstige nabloedingen
• aanhoudende, ondraaglijke pijn, ondanks 

toediening van pijnmedicatie volgens het 
geldende pijnmedicatieadvies

• zwellingen in de mond die ademen en/of slikken 
ernstig bemoeilijken

• ernstig tandletsel na een ongeval, waaronder 
gecompliceerde kroonfracturen met pulpa
expositie

En spoed gerelateerde klachten….. ?

• het focusvrij maken in verband met een 
spoedeisende ingreep in de tweede lijn

• verstoorde wondgenezing na een eerdere ingreep 
op gebied van chirurgie / implantologie / 
parodontologie

• reparaties aan gebitsprothesen
• persisterende drukplaatsen
• tandheelkundige of orthodontische defecten die 

beschadiging van tong en/of wangslijmvlies tot 
gevolg hebben
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En spoed gerelateerde klachten….. ?

• het focusvrij maken in verband met een spoedeisende ingreep in de tweede 
lijn

• verstoorde wondgenezing na een eerdere ingreep op gebied van chirurgie / 
implantologie / parodontologie

• reparaties aan gebitsprothesen
• persisterende drukplaatsen
• tandheelkundige of orthodontische defecten die beschadiging van tong 

en/of wangslijmvlies tot gevolg hebben

Waar wordt spoedzorg geleverd….. ?

• Heeft de patiënt GEEN koorts maar wel milde 
verkoudheidsklachten dan kan spoedzorg in de eigen 
praktijk worden verleend.

• Heeft de patiënt verkoudheidsklachten EN koorts, stel dan 
de behandeling uit met medicamenteuze therapie en 
meld de patiënt aan bij het Coronacentrum Acute 
Mondzorg (CAM). Blijf de patiënt monitoren en stuur de 
patiënt bij blijvende klachten na 48 uur in bij het CAM.

• Heeft de patiënt ALLEEN koorts: stel dan de behandeling 
uit met medicamenteuze therapie en meld de patiënt aan 
bij het Coronacentrum Acute Mondzorg (CAM). Blijf de 
patiënt monitoren en stuur de patiënt bij blijvende 
klachten na 48 uur in bij het CAM.
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https://www.knmt.nl/spoed

https://www.knmt.nl/spoed
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https://www.knmt.nl/spoed

Werkinstructie ……

https://www.knmt.nl/spoed
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https://www.knmt.nl/spoed

https://www.knmt.nl/spoed
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https://www.knmt.nl/spoed

Hoe ga je behandelen….. ?

• Patiënt 30 sec laten spoelen met 1% H2O2

• Controle koorts
• Beschermende kleding
• Rubberdam gebruiken !!!
• Desinfectie van alle oppervlakken (ook in de 

wachtkamer)
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“….chlorhexidine, which is commonly used as mouthrinse in 

dental practice, may not be effective to kill 2019-nCoV. Since 
2019-nCoV is vulnerable to oxidation, …..”

Patiënt 30 sec laten spoelen met 1% H2O2

Hoe ga je behandelen….. ?

• Patiënt 30 sec laten spoelen met 1% H2O2

• Controle koorts ?
• Beschermende kleding
• Rubberdam gebruiken !!!
• Desinfectie van alle oppervlakken (ook in de 

wachtkamer)
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Controle koorts….. ?

Controle koorts….. ?
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Controle koorts….. ?

Controle koorts….. ?

Relatieve metingen

Of kalibreren….
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Controle koorts….. ?

Hoe ga je behandelen….. ?

• Patiënt 30 sec laten spoelen met 1% H2O2

• Controle koorts ?
• Beschermende kleding
• Rubberdam gebruiken !!!
• Desinfectie van alle oppervlakken (ook in de 

wachtkamer)
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Beschermende kleding…

Een FFP2 masker / (K)N95 masker…..

Beschermende kleding…

Een FFP2 masker / (K)N95 
masker…..
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Beschermende kleding…

Een FFP2 masker / (K)N95 masker…..

Een isolatiejas…..

Beschermende kleding…

Een FFP2 masker / (K)N95 masker…..

Een isolatiejas…..

Face shield…..
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Beschermende kleding…

Een FFP2 masker / (K)N95 masker…..

Een isolatiejas…..
Face shield…..

Hoe ga je behandelen….. ?

• Patiënt 30 sec laten spoelen met 1% H2O2

• Controle koorts ?
• Beschermende kleding
• Rubberdam gebruiken !!!
• Desinfectie van alle oppervlakken (ook in de 

wachtkamer)
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Rubberdam gebruiken… !

De randen dichtgemaakt met 
vloeibare rubberdam…..

Hoe ga je behandelen….. ?

• Patiënt 30 sec laten spoelen met 1% H2O2

• Controle koorts ?
• Beschermende kleding
• Rubberdam gebruiken !!!
• Desinfectie van alle oppervlakken (ook in de 

wachtkamer)
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Desinfectie van alle oppervlakken (ook in de 
wachtkamer)

“….., Human coronaviruses (HCoV) can persist 
on inanimate surfaces like metal, glass or 
plastic for up to 9 days ……”

“….., can be efficiently inactivated by surface 
disinfection procedures with 62-71%
ethanol, 0.5% hydrogen peroxide or 0.1% 
sodium hypochlorite within 1 minute.”

Pijnbestrijding medicatie….. 

https://www.knmt.nl/spoed
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Pijnbestrijding medicatie….. 

Stap 1: Paracetamol  
Stap 2: Bij onvoldoende effect van paracetamol -> NSAID toevoegen  
Stap 3: Bij onvoldoende effect van paracetamol + NSAID -> een opioïd toevoegen 

Pijnbestrijding medicatie….. 

Stap 1  Basis
Paracetamol: 
Gebruikelijke dosering 3-4 dd 500-1000 mg  Maximale therapeutische dosering 4 dd
1000 mg bij gebruik van korter dan 1 maand, en bij afwezigheid van risicofactoren. 
Bij risico patiënten lage dosering: maximaal 3-4 dd 500 mg   

Risicofactoren/patiënten:  
• Alcoholgebruik (chronisch alcoholgebruik > 2 alcoholconsumpties per dag)  
• Lever ziekten/falen 
• Ondervoeding  
• Ouderen (vanaf leeftijd 75 en ouder)
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Pijnbestrijding medicatie….. 

Stap 2  Toevoegen 
Ibuprofen: 3-4 dd 400-600 mg  
Let op: vermijd combinatie met salicylaten (acetylsalicylzuur, carbasalaatcalcium/Ascal)  
OF
Naproxen: 2 dd 250-500 mg   
OF 
Diclofenac: 2-3 dd 25-50 mg,  of 2 dd 75 mg, of zo nodig 2 dd 100 mg gedurende 
maximaal 1-2 dagen  
Let op: vermijd diclofenac bij patiënten met coronarialijden en ouderen (65 jaar en 
ouder) 

Pijnbestrijding medicatie….. 

Stap 3  Extra toevoegen 
Tramadol: 1-4 dd 50 mg. Maximale dagdosering 400 mg (ouderen 1-4 dd 10-25 mg 
druppels. Maximale dagdosering 100 mg) 
OF 
Morfine: 1-2 dd 10-30 mg retard (ouder dan 70jr of lichaamsgewicht onder 50 kg: 2 dd
10  mg retard) 

Het analgetische effect van Tramodol is veel minder dan van de sterke opioïden, maar 
de bijwerkingen zijn gelijk. Daarom kan, als in het geval van ernstige acute pijn een 
combinatie van PCM + NSAID niet voldoende is, ook gelijk worden gestart met een lage 
dosering morfine. 

Bij voorschrijven van opioïden moeten het middel en de hoeveelheid voluit in letters worden 
geschreven. Ook moet een reden van voorschrijven worden vermeld. 
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Antibiotica….. ?

Antibiotica…. ?
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Antibiotica…. ?

Antibiotica…. ?

39

40



21

Antibiotica…. ?

Einde deel I….. vragen?
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Spoedbehandeling …….

…. en snel een beetje…
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Endo en diagnostiek…..

(sensibiliteits)testen

• Percussietest

• Bijttest

• Koude test (chloorethyl of ijs)

• Warmte (GP of heet water)

• Electrische test

• Anesthesietest

• Proefpreparatie
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Percussietest

Bijttest

• Opsporen van een “cracked tooth”.

• Het vasstellen van een pijnlijke parodontitis apicalis.
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Parodontium controle…..
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Sensibiliteit

Sensitiviteit

Sensibiliteitstest (geen vitaliteit!)

• Koude-test

• Warmte-test

• Electrische test
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Proefboring
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Diagnose

• Reversibele pulpitis.

• Irreversibele pulpitis

• Parodontitis apicalis 

• Parodontitis marginalis

• Parodontale overbelasting

De röntgenfoto ….
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De röntgenfoto ….

“Intraoral x-ray examination is the most common 
radiographic technique in dental imaging; however, it 
can stimulate saliva secretion and coughing 
(Vandenberghe et al. 2010).” 

“Therefore, extraoral dental radiographies, such as 
panoramic radiography and cone beam CT, are 
appropriate alternatives during the outbreak of 
COVID-19.”

Diagnostiek
Koud Warm Perc. X-foto

Gezonde pulpa

Reversibele pulp.

Irrevers. pulpitis

Irrevers. pulpitis met par. apicalis

Parod. apicalis

+ + - -

++ ++ - -

+++ +++ - -

+/- +/- + +/-

- - +++ +
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Behandelen…..

Pulpitis ….

Anesthesie……
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Preparatie….

Spoelprotocol

• Tijdens preparatie: NaOCl
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En graag de spoelnaald bijna op werklengte …

Tijdelijk vullen ?

Calciumhydroxide …. ?
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ENDODONTOLOGIE

• Beginfoto

• Opening

• Cofferdam

• Step-down

• Spoelen

• Lengtebepaling

• Apicale preparatie

• Drogen

• Vullen

• Afsluiten

Open laten ?
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Open laten

Open laten…….?
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Watje?

Endo is niet voor watjes!!!!

Tijdelijke restauratie

• Cavit ?
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Tijdelijke restauratie

…en IRM…

Tijdelijke restauratie

… of glasionomeer
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Het liefste in een keer afmaken…..

Traumatologie

….. een apart verhaal…..
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Diagnostiek

Ook controle van de weke delen ……….

Kroonfractuur

Therapie: desinfectie dentineoppervlak en herstel met composiet
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Pulpa-overkapping

Langer dan 2 uur:

Procedure:

• Cofferdam!!!!

(Alle cariës verwijderen)

• Met snelloopboor
eventueel amputeren

Pulpa afdekken
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Adhesief afsluiten

Avulsie
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Avulsie

• Beste bewaarplaats is de tandkas

• Anders onder de tong of in fys. Zout of melk

• Element zo snel mogelijk reponeren (thuis door ouders)

• 7-10 dagen flexibel spalken

• Denk aan tetanus-profylaxe

Tetanus

Bij twijfel contact opnemen met de huisarts
of de GGD!!!!
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Intrusie

Vervangingsresorptie

• Progressief in de tijd

• Niet gerelateerd aan de 
pulpa

• Niets aan te doen?
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Extrusie …

Extrusie …

87

88



45

Extrusie …

Ontstekingsresorptie

…goed vervolgen…..
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Trauma-controle

• 1 week

• 3 weken

• 6 weken

• 3 maanden

• 6 maanden

• 1 jaar

Richtlijnen ….

91

92



47

Dental trauma guide

Einde deel II….. vragen?
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Dank u voor uw aandacht….
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