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The `higher' the occupation, the smaller is the defeatism towards 
own teeth. 
Women have a bigger trust in the dentist as skilled man. 
Among participants a weaker objective-critical attitude towards the 
dentist exists, a weaker nonchalance towards teeth and a bigger 
appreciation of preventive dental measures as among non-partici-
pants. Female participants show these attitudes always significant-
ly stronger as their husbands. 
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BIJZONDERE ONDERWERPEN 

OVER DE TOEPASSING VAN ANTIBIOTICA IN DE 
TANDHEELKUNDE 

Inleiding 
In een vorige aflevering werd in deze rubriek een uitspraak 
van de Amerikaanse farmacoloog-bacterioloog Fitzgerald 
aangehaald, nl. dat het indicatiegebied voor antibiotica in de 
algemeen-tandheelkundige praktijk opmerkelijk gering is 
(Ned Tijdschr Tandheelkd 81:361, okt. 1974). Voor de 
mondheelkundige specialist liggen de zaken natuurlijk al 
dadelijk geheel anders: op zijn terrein geschiedt het behan-
delen resp. voorkómen van infecties volgens normen, in 
overeenstemming met die welke in de algemene geneeskun-
de gelden. Doch ook daar bestaat het risico dat men zich met 
al te groot gemak van antibiotica bedient en daarbij de 
bezwaren van dien over het hoofd ziet. In aanmerking 
genomen ook de door Fitzgerald en andere Amerikaanse 
onderzoekers geuite veronderstelling dat cariës wel eens 
heel goed met antibiotica zou kunnen zijn te bestrijden, leek 
er alle reden te zijn om de betekenis van antibiotica voor de 
tandheelkunde nader in het licht te stellen. Aan die wens 
kwam een uitvoerige beschouwing in aflevering 8 (16 april 
1974) van de British Dental Journal over dit onderwerp 
tegemoet. Zij is van de hand van John D. Langdon (The 
London Hospital Medial College Dental School) en zij lijkt 
van voldoende belang om haar in deze rubriek vrijwel op de 
voet te volgen. 

Onoordeelkundig gebruik 
Langdon vindt blijkbaar een krachtig motief voor zijn 
verhandeling in het feit dat antibiotica — zowel in medische 
als in tandheelkundige kring — vaak op zo onoordeelkundige 
wijze worden voorgeschreven. Dit heeft een steeds toene- 

mende resistentie van pathogene micro-organismen tot 
gevolg gehad. Aangetoond is dat door een weloverwogen 
gebruik de verbreiding van deze resistentie doeltreffend zou 
kunnen worden voorkómen. De thans nog dikwijls onbe-
zonnen wijze van toepassing doet Whitehead (Br Med J, 
1973) verzuchten dat het hier een vorm van milieuverontrei-
niging betreft. De ontwikkelingen gaan zo snel dat de 
farmaceutische research de produktie van steeds nieuwe 
antibiotica en de chemische manipulatie van reeds bestaan-
de nauwelijks meer kan bijhouden. Trouwens ook van 
andere zijde (o.a. Parker en Hewitt, Lancet 1970) is bij 
herhaling gewaarschuwd tegen de gevaren, verbonden aan 
de wijdverbreide zucht, om toch maar vooral de `nieuwste 
antibiotica te gebruiken. 

Het behoort daarom tot de verantwoordelijkheid van alle 
beroepsgenoten, er op zijn minst voor te zorgen, dat de 
problemen niet groter worden dan zij nu al zijn. Dit beroep 
op de professionele bedachtzaamheid krijgt nog meer 
accent door de overweging dat er voor de therapie met 
antibiotica bijzondere en duidelijke indicaties bestaan; 
voorts dat het grote merendeel der micro-organismen dat 
verantwoordelijk is voor infecties van tand- en mondweef-
sels, nog altijd toegankelijk is voor behandeling met 
penicilline. Daarom is, voor het geval dat toepassing van 
antibiotica geïndiceerd is, penicilline onveranderd het mid-
del van eerste keuze. Men zal in de meeste gevallen alleen 
naar een alternatief omzien, als de patiënt verschijnselen 
van allergie tegen penicilline aan de dag legt. 
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Keuze van antibiotica 
Strikt genomen is als een antibioticum slechts te beschou-
wen elke, door een levend micro-organisme op natuurlijke 
wijze geproduceerde substantie, die de groei, resp. het 
voortbestaan van een ander micro-organisme verhindert of 
tenminste remt. Hieruit volgt dat veel van de thans in 
gebruik zijnde antibacteriële agentia eigenlijk niet als 
antibiotica zijn aan te merken, immers zij worden vaak 
synthetisch of semi-synthetisch bereid. Zulke substanties 
zijn in feite juister te omschrijven als chemotherapeutica. In 
deze verhandeling wordt dit onderscheid om utiliteitsrede-
nen niet gevolgd: de term `antibiotica' wordt in zijn 
populaire betekenis gebruikt, dus voor de aanduiding van 
elk medicament dat aan de patiënt kan worden toegediend 
ter bestrijding van infecties door bacteriën of schimmels. 
Ter voorkoming van onnodige risico's, verbonden aan het 
ontstaan van resistente stammen door onzorgvuldige toe-
passing, zou het van wijs beleid getuigen als alle practici, die 
antibiotica hanteren, zich vrijwillig zouden beperken tot het 
gebruik van slechts een kleine serie van deze middelen. 
Iedere patiënt met een infectie, die daarop niet op de 
gewenste wijze reageerde, zou naar een kliniek moeten 
worden verwezen, waar een officieel bacteriologisch onder-
zoek zou kunnen worden verricht, op grond waarvan dan 
zonodig een speciaal antibioticum kon worden toegediend. 

Penicilline, oxytetracycline (Terramycine), tetracycline 
(Achromycine) erytromycine-base en erytromycine-esto-
laat zijn in staat de meeste bacteriële infecties in de mond 
het hoofd te bieden. Van de antifungale antibiotica zijn o.a. 
nystatine en amfotericine B werkzaam tegen Candida 
albicans. Hoewel Langdon verder slechts deze middelen 
bespreekt, wil dat geenszins zeggen dat voor andere 
antibiotica in de tandheelkunde geen plaats is. Clindamyci-
ne (Dalacine C) bijvoorbeeld is één van de heel weinige 
antibiotica, die specifiek door de speekselklieren worden 
uitgescheiden en die dus ook van bijzondere betekenis 
moeten worden geacht voor de bestrijding van speeksel-
klierinfecties (Laird c.s., Br Dent J 133:106, 1972). Boven-
dien blijkt dit middel te worden geconcentreerd in geïnfec-
teerd bot en het heeft dus een speciaal indicatiegebied in de 
behandeling van osteomyelitis. Zo zal elk middel dat 
specifieke eigenschappen bezit, een belangrijke rol kunnen 
vervullen bij de bestrijding van bepaalde infecties. Ook hier 
moet men echter oppassen voor het ontstaan van resistente 
stammen. Het is daarom van veel belang dat clindamycine 
niet uit overwegingen van gemakzucht of snobisme wordt 
gebruikt (en dus misbruikt) voor de bestrijding van infec-
ties, die even goed hadden kunnen worden behandeld met 
meer gangbare antibiotica. 

Penicilline 
Penicilline, het eerste antibioticum dat zijn weg vond in de 
geneeskundige praktijk, werd in 1941 geintroduceerd. Het is 
een produkt van de schimmel Penicillium notatum en het 
werd al in 1929 door Fleming beschreven. Pas in 1941 werd 
het door Florey en Chain gezuiverd en voor therapeutisch 
gebruik bereid. Het is een bactericide middel: in therapeuti-
sche doses doodt het de bacteriën die er gevoelig voor zijn. 

Deze werking berust op de verhindering van de eindstadia in 
de synthese van de celwand. 
De verschillende penicillines zijn werkzaam tegen grampo-
sitieve en gramnegatieve kokken en ook tegen veel grampo-
sitieve bacillen. Dit betekent dat zij geschikt zijn voor de 
bestrijding van de meeste vormen van ontstekingen die in de 
mond voorkomen. Stafylokokken en verscheidene andere 
micro-organismen kunnen onder bepaalde omstandigheden 
een enzym afscheiden, penicillinase genaamd; dit tast de 
penicilline aan, zodat deze micro-organismen er resistent 
tegen worden. Vermeld wordt nog dat de meeste stammen 
van Streptococcus viridans, die in de mond voorkomen, 
gevoelig zijn voor penicilline. Dit is van belang voor de 
bestrijding van endocarditis lenta via bacteriëmie. 

Van de eerste penicillines die werden samengesteld, toonde 
benzylpenicilline (penicilline G) zich het meest bruikbaar. 
Ongelukkigerwijs bleek al spoedig dat het middel in een zure 
omgeving onstabiel is en dus wordt het, toegediend door de 
mond, in de maag snel afgebroken. Wanneer het echter 
intramusculair is geïnjiceerd, wordt het snel geabsorbeerd; 
de hoogste concentratie in het bloed wordt na cira 20 
minuten bereikt; na 6 uur is het evenwel niet meer in het 
bloed aantoonbaar. Om een therapeutisch niveau te onder-
houden moet het om de 6 uur worden toegediend. Het 
middel wordt alleen door de nieren uitgescheiden; de 
halveringstijd — d.i. de tijdsduur waarin de helft ervan door 
uitscheiding of afbraak uit de circulatie is verdwenen — 
bedraagt ongeveer 1 uur. 

Van de zuurbestendige penicillines — die dus toediening per 
os mogelijk maken — wordt de voorkeur gegeven aan 
A-fenoxy-methylpenicilline (penicilline V, handelsnaam 
Acipen); de actieradius hiervan is gelijk aan die van 
benzylpenicilline. Wanneer het via de mond wordt gegeven, 
wordt de maximale bloedspiegel in 1 uur bereikt. Zoals alle 
penicillines wordt ook dit produkt alleen door de nieren 
uitgescheiden en het moet elke 4 of 6 uur worden toegediend 
om een therapeutisch niveau in het bloed te onderhouden. 
Andere zuurbestendige penicillines zijn Broxyl, Delprosyn 
en Penbritin (Amfipen). Laatstgenoemd antibioticum heeft 
een breder werkingsspectrum. 
Er zijn tegenwoordig ook penicillines beschikbaar, die 
resistent zijn tegen penicillinase, maar Langdon is van 
oordeel dat de toepassing daarvan voor de bestrijding van 
infecties in de mond, beperkt dient te blijven tot ziekenhuis-
behandeling. 

Voor toepassing in de praktijk mag gelden dat penicilline 
niet toxisch is: er worden wel doses van 12 g per dag 
toegediend zonder dat zich ongewenste reacties voordoen. 
Plaatselijke applicatie van penicilline in de mond kan leiden 
tot secundaire infectie met Candida albicans, zodat stomati-
tis en glossitis ontstaan. Bovendien maakt plaatselijke 
applicatie van penicilline de patiënten dikwijls overgevoelig 
en bevordert ook nog de ontwikkeling van tegen het middel 
resistente organismen. Langdon vermeldt dat 8% van de 
mensen thans allergisch zijn voor penicilline. Dit betekent 
dat, als het nodig blijkt penicilline voor te schrijven, eerst 
moet worden nagegaan of de betrokken patiënt bij eerdere 
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gelegenheden ook al met allergische verschijnselen op het 
medicament heeft gereageerd. Elke aanwijzing dat dit het 
geval is, moet de behandelende arts of tandarts doen 
besluiten naar een vervangend middel om te zien. Alle 
penicilline-preparaten kunnen allergische bijwerkingen ge-
ven. 

Tetracyclines 
Chloortetracycline (Aureomycine), het eerste middel uit 
deze groep, werd in 1948 geïntroduceerd; tetracycline 
(Achromycine) en oxytetracycline (Terramycine, Vendar-
cin) volgden spoedig daarop. Tetracyclines zijn breed-spec-
trum-antibiotica, werkzaam tegen grampositieve bacteriën, 
maar ook tegen veel gramnegatieve micro-organismen, die 
niet gevoelig zijn voor penicilline. Tevens zijn zij actief 
tegen rickettsia en tegen de grotere virussen. De enige 
volstrekt resistente organismen zijn de fungi, uitgezonderd 
in actinomyces. Gelijk echter bij penicilline het geval is, zijn 
thans verscheidene stafylokokken en coliforme organismen 
resistent tegen tetracyclines; dit geldt eveneens voor som-
mige hemolytische streptokokken. Een geluk is dat de 
meeste stammen van Str. viridans (vaak de verwekker van 
endocarditis lenta) er tot nu toe gevoelig voor zijn gebleven. 
Kruisresistentie komt tussen alle vertegenwoordigers van 
de groep voor, evenals bij penicilline. 

Een verschil met penicilline is dat tetracyclines bacteriosta-
tisch zijn: zij doden de micro-organismen niet, maar 
remmen hun voortplanting. Een consequentie daarvan is dat 
zij ongeschikt zijn als profylactische maatregel tegen 
bacteriële endocarditis (zie ook Durrer, Ned Tijdschr 
Tandheelkd 72: 263, april 1965) Hun werkingsmechanisme 
wordt nog niet geheel begrepen, maar het schijnt dat zij de 
synthese van proteïnen in de bacteriecel tegengaan. Tetra-
cyclines worden slechts langzaam en onvolkomen uit de 
darm geabsorbeerd, vooral wanneer tegelijkertijd calcium-
of ijzerbevattende preparaten worden opgenomen. Uit-
scheiding geschiedt voornamelijk via de nieren, echter ook 
met de gal. Allergische reacties komen zelden voor. Wel 
kunnen vertegenwoordigers van deze groep aanleiding 
geven tot een verhoogd ureumgehalte van het bloed 
(Bateman c.s., 1952). Zij moeten dus niet worden toegepast 
bij patiënten met een onvolwaardige nierfunctie, omdat dan 
uremie kan ontstaan of een bestaande uremie kan vererge-
ren. 
Er zijn echter aanwijzingen dat doxycycline (Vibramycine), 
een van de nieuwere vertegenwoordigers van deze groep, 
geen stijging van de ureumproduktie veroorzaakt, zelfs niet 
bij personen met chronische nierinsufficiëntie (Little c.s., 
1970). 
Toediening van zeer hoge doses tetracycline kan leiden tot 
leverbeschadiging. Dit heeft men ervaren bij lang volgehou-
den parenterale therapie met excessieve hoeveelheden. 

Een speciaal voor de tandarts geldend bezwaar van tetracy-
clines is gelegen in het feit dat zij een nadelige invloed op de 
gebitsontwikkeling blijken te hebben. Als zij worden 
toegepast in de formatieve fase van de gebitselementen — 
dus in het algemeen bij zwangeren en bij zeer jonge kinderen 
— kunnen zij in de benige weefsels worden geïncorporeerd. 

Tetracyclines gaan een chemische verbinding met calcium 
aan, die onder invloed van licht wordt geoxydeerd. Voor de 
tanden brengt dat een geelbruine intrinsieke verkleuring met 
zich mee. De esthetisch hinderlijkste verkleuringen, die 
vaak ook met hypoplasieën gepaard gaan, komen voor bij 
kinderen die de hoogste doses tetracycline per kg lichaams-
gewicht hebben ontvangen (zie ook Visser c.s., Ned 
Tijdschr Tandheelkd 70: 3, 1963). Ook hier zou doxycycline 
zich in zoverre gunstig onderscheiden, dat zij slechts een 
zeer lichte verkleuring tot gevolg zou hebben. Van de 
oudere tetracyclines geeft oxytetracycline de minst hinder-
lijke verkleuring. Maar over het algemeen kan worden 
gesteld, dat deze eigenschap een contra-indicatie vormt 
tegen de toepassing van deze middelen bij zwangeren en bij 
kinderen beneden 8 jaar. 

Met uitzondering van doxycycline dat bijna volledig wordt 
geresorbeerd, zijn de tetracyclines gekenmerkt door een 
onvolkomen resorptie. Een consequentie hiervan is dat er 
meestal voldoende tetracycline achterblijft om veranderin-
gen in de natuurlijke darmflora te veroorzaken. Zo wordt de 
vermenigvuldiging van resistente stafylokokken, entero-
bacteriën en gistcellen bevorderd, wat tot secundaire 
infecties aanleiding kan geven. Bovendien prikkelen tetra-
cyclines de maagwand rechtstreeks. Dit alles maakt dat bij 
toepassing van deze antibiotica vaak maagdarmstoornissen 
voorkomen, zoals misselijkheid, braken, diarree en flatu-
lentie. Overmatige groei van Candida albicans kan leiden tot 
glossitis, zwarte haartong, pruritus ani en pruritus vulvae. 

Erytromycine 
Erytromycine is een zwak basisch antibioticum, dat behoort 
tot de groep der macroliden, d.w.z. groot-moleculaire 
antibiotica. Andere vertegenwoordigers zijn oleandomyci-
ne en spiramycine. De actieradius ervan is ongeveer gelijk 
aan die van penicilline: het middel wordt dan ook voorname-
lijk gebruikt als substituut voor penicilline, b.v. wanneer 
patiënten daartegen allergisch zijn. Resistentie van de te 
bestrijden micro-organismen komt wel voor, maar alleen bij 
lang volgehouden toepassing: als deze beperkt blijft tot een 
dag of acht, bestaat daarvoor geen gevaar. 

Erytromycine is bacteriostatisch; het werkingsmechanisme 
berust naar alle waarschijnlijkheid op remming van de 
eiwitsynthese binnen de bacteriecel. Bactericide is het 
middel alleen in zeer hoge concentratie bij zeer gevoelige 
bacteriën. Het wordt redelijk goed uit de darm geabsor-
beerd. Men onderscheidt erytromycinebase, dat soms lichte 
gastro-intestinale klachten veroorzaakt maar dat overigens 
zeer weinig bijwerkingen heeft, en erytromycine-estolaat 
(Ilosone). Het voordeel van laatstgenoemde vorm is dat het 
nog beter wordt geabsorbeerd zodat toepassing geindiceerd 
is als bactericide concentraties zijn vereist. Erytromycine-
base is onstabiel in maagzuur en wordt dus per os 
toegediend in tabletten met een omhulling. De hoogste 
concentratie in het bloed wordt gevonden in circa 2 uur. 
Erytromycine wordt voornamelijk via de gal afgescheiden: 
ongeveer 25%. Slechts 2-5% wordt onveranderd met de 
urine verwijderd. 
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De genoemde gastro-intestinale klachten (misselijkheid, 
braken, diarree) zijn weer toe te schrijven aan wijzigingen in 
de darmflora. De estolaatvorm veroorzaakt soms galstu-
wing en icterus; het verschijnsel is niet afhankelijk van de 
dosis. Het komt gewoonlijk tot uiting 10 à 20 dagen na het 
begin van een langdurige behandeling; bij kortdurende komt 
het niet voor. De geelzucht verdwijnt doorgaans als de kuur 
wordt afgebroken. 
Erytromycine wordt behalve oraal ook intraveneus toege-
diend; voor het laatste is erytromycine-glucoheptonaat en 
erytromycine-lactobionaat beschikbaar. Intramusculaire 
injecties zijn pijnlijk. 

Antifungale antibiotica 
De meest gebruikte agentia ter bestrijding van schimmelin-
fecties in het gebied van de mondholte, zijn nystatine en 
amfotericine B. Deze zijn niet werkzaam tegen bacteriën. 

Zij dienen vooral voor de behandeling van infecties door 
Candida albicans en van mondzweertjes die ontstaan door 
drukplaatsen van een prothese. Tevens worden zij aange-
wend voor de bestrijding van de ook bij prothesedragers 
veelvuldig aangetroffen cheilosis angularis (fissuurvorming 
in mondhoeken en lippenrood). Weliswaar berust laatstge-
noemde aandoening veelal op een tekort aan riboflavine 
(vitamine B12), maar secundaire infectie door Candida 
albicans is in die gevallen niet zeldzaam. 

Nystatine en amfotericine B zijn zogeheten polyene antibio-
tica. De polyenen worden verondersteld een zodanige 
interactie met de celwand van de schimmel aan te gaan, dat 
kalium-ionen — die voor de eiwitsynthese essentieel zijn en 
die normaliter in hoge concentratie in de cel worden 
gebonden — door deze stoffen in staat worden gesteld uit te 
lekken. 

Beide antibiotica zijn gekenmerkt door een slechte resorptie 
uit de tractus digestivus. Bij orale toediening zijn zij dus 
weinig giftig, echter parenteraal is de toxische werking vrij 
aanzienlijk. Voor de behandeling van mondinfecties wor-
den zij plaatselijk aangewend. Nystatine heeft een zeer 
onaangename, bittere smaak, die vooral in het begin 
braakneigingen oproept. Amfotericine B is nagenoeg 
smaakloos. 

Recent onderzoek heeft uitgewezen dat een toenemend 
percentage van de patiënten resistente streptokokken in de 
mond herbergt. Het is evenwel van belang te bedenken dat 
in de meeste gevallen resistentie een betrekkelijk begrip is 
en dat een adequate dosis penicilline toch het gewenste 
effect zal hebben. Klinische ervaringen geven steun aan 
deze opvatting. Daarom blijft penicilline voor de meeste 
vormen van infectie nog altijd het middel der keuze. Als 
tegen penicilline-toediening contra-indicaties bestaan of 
wanneer een adequate dosis van dit antibioticum een 
infectie niet kan overwinnen, zullen erytromycinebase resp. 
oxytetracycline zich in de meeste gevallen goede vervang-
middelen tonen. Wanneer van het vervangmiddel moet 
worden geëist dat het uitgesproken bactericide is, dan komt 
erytromycine-estolaat het meest in aanmerking. 

Algemene beginselen van de therapie met antibiotica 
Wanneer eenmaal het besluit genomen is antibiotica voor te 
schrijven, is het zaak goed voor ogen te houden dat deze in 
adequate doses over een voldoende lange periode moeten 
worden gegeven om zoveel mogelijk garantie te hebben, dat 
de infectie wordt overwonnen. Als men aan deze voorwaar-
den niet voldoet, vergroot men de kans op het ontstaan van 
resistente stammen. De duur van een behandeling met 
antibiotica is in hoge mate afhankelijk van de klinische 
respons. De ervaringen hebben uitgewezen dat deze midde-
len niet voor een kortere periode dan 5 dagen moeten 
worden gegeven en dat hun gebruik tot minstens 24 uur na 
het bedwingen van de infectie dient te worden voortgezet. 
Dit kan men aflezen uit de daling van de temperatuur tot 
normale waarden en uit het verdwijnen van verschijnselen 
als pijn en zwelling. 

Als er binnen 48 tot 72 uur geen klinische respons is 
gekomen, is het niet waarschijnlijk dat het gekozen antibio-
ticum zich alsnog werkzaam zal tonen tegen de betrokken 
infectie. Dan zou men dus naar een ander antibioticum 
moeten omzien. Men dient evenwel te bedenken dat deze 
middelen in geen geval mogen toegepast als er geen 
bijzondere indicatie voor bestaat. Zij mogen bijvoorbeeld 
niet worden beschouwd als een vervangmiddel voor de 
drainage van pus of voor de uitvoering van andere nuttige 
plaatselijke maatregelen. Wanneer pus is gevormd, moet 
altijd worden gezorgd dat deze kan afvloeien. 

Toediening per os is natuurlijk wel een geriefelijke procedu-
re, maar zij komt toch in het algemeen niet in aanmerking als 
er sprake is van een acute levensbedreigende infectie en 
evenmin voor de preventie met penicilline van endocarditis 
bij patiënten met hartklepgebreken die een bloedige tand-
heelkundige ingreep moeten ondergaan. 

Als er ook maar enige twijfel bestaat of een bepaalde 
aandoening van infectueuze oorsprong is, moet men zich 
vooralsnog onthouden van het voorschrijven van antibioti-
ca, want anders wordt een eventueel gewenst bacteriolo-
gisch onderzoek onnodig bemoeilijkt. Elke afwijking, die 
met betrekking tot de diagnose twijfel oproept, dient 
daarom in een ziekenhuis nader specialistisch te worden 
onderzocht. Langdon vermeldt uit eigen ervaring het 
voorbeeld van een pleomorf adenoom van het verhemelte, 
dat gedurende 6 weken met antibiotica was behandeld, in de 
valse veronderstelling dat men met een palatumabces te 
doen had. Bij dit geval moet nog worden aangetekend dat — 
zelf s wanneer het een abces was geweest — de behandeling 
niet had behoren te bestaan in toepassing van antibiotica (en 
zeker niet alleen), maar dat incisie en drainage dan toch in de 
eerste plaats aangewezen zouden zijn geweest. 

Indicaties voor de behandeling met antibiotica 
Er zijn in het algemeen gesproken drie situaties te noemen 
waarin het gebruik van antibiotica in de algemeen-tandheel-
kundige praktijk is gerechtvaardigd. Deze zijn als volgt te 
onderscheiden: 
1. de behandeling van duidelijk vastgestelde mondinfec-

ties; 
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2. het voorkomen van infecties met name bij zeer vatbare 
patiënten (b.v. bij verzwakking door een ernstige ziek-
te of door ouderdom); 

3. bescherming van patiënten met bepaalde cardiovasculai-
re gebreken tegen het ontstaan van endocarditis na 

tandheelkundige ingrepen. 
In een volgende bijdrage zal op deze drie punten nader 
worden ingegaan. 

(wordt vervolgd) 

BOEKBESPREKINGEN 

Karl-Heinz Stäcker, Ulrich Bartmann: De psychologie van 
het roken. 109 pag. Van Gorcum & Comp. B.V., Assen 
1974. Prijs f 9,90. 

Dit uit het Duits vertaalde boekje is geschreven door twee 
psychologen waarvan één roker en één niet-roker en 
uiteraard van een voorwoord door Dr. L. Meinsma voor-
zien. In een viertal hoofdstukjes wordt de tot nu toe 
verschenen literatuur over dit onderwerp vanuit een weten-
schappelijk standpunt van kanttekeningen voorzien. Hier-
onder volgen enkele citaten. 

Hoofdstuk I: Roken en het roken. 
— De leeftijd. Een vergelijkenderwijs steile stijging en 

ongeveer van 45 jaar af een geleidelijke daling. 
— Het geslacht. Bij alle leeftijdsgroepen meer mannelijke 

dan vrouwelijke rokers echter de vrouw – en de 
ontwikkelde vrouw voorop – verovert zienderogen het 
recht om te roken – op de openbare weg altijd nog onder 
hoofdschudden of tot ergernis van vele moeders en 
mannen. Mannen staan afwijzend tegenover het roken 
door vrouwen. Dit percentage wordt toch nog verre 
overtroffen door de vooroordelen van de vrouwen over 
deze vooroordelen van de mannen. 

— Maatschappelijke staat. De hoogste maatschappelijke 
klassen tellen de meeste niet-rokers. Bijzonder door 
roken getroffen lijken de `drop-outs'. Deze groep levert 
de meeste en de zwaarste rokers. 

— Godsdienst. Van de mannen lijken Katholieke mannen 
het grootste aantal rokers te leveren. Bij vrouwen lijken 
jodinnen het meeste te roken. Godsdienstige mensen 
roken minder vaak. 

— Wat wordt er gerookt? Als licht' kunnen sigaretten van 
< 1 mg, als zwaar 	2 mg aan nicotinegehalte 

beschouwd worden. De filtersigaret is op weg naar 90% 
van het marktaandeel. 

— Hoeveel wordt er gerookt? In Nederland is de consump-
tie bij de categorie sigarettenrokers ongeveer 16 sigaret-
ten en 6 shagsigaretten per dag. 
Hoe wordt er gerookt? Sigarettenrokers kunnen prak-
tisch het inhaleren niet laten. Als vuistregel kan worden 
aangenomen dat bij de diepste inhalatie ongeveer 100% 
van de met de rook in de bronchiën terecht komende 
nicotine wordt geresorbeerd, bij matige inhalatie onge-
veer de helft. 

— Samenvatting. De `typische' roker. Dit is een man in de 
bloei van zijn leven, die ongeveer op zijn 17e jaar met het 

roken van sigaretten is begonnen. Hij behoort wat vaker 
tot de `onderste' maatschappelijke laag en is een wat 
minder geprononceerd kerkganger dan zijn niet-rokende 
medemens. Gemiddeld rookt hij een pakje van 20 
filtersigaretten per dag. 

Hoofdstuk II: Waarom wordt er gerookt? 
Men hoort rokers wel eens zeggen: `Ik rook, maar eigenlijk 
wil ik het helemaal niet.' Er zijn indicaties voor genetische 
determinaties. Niet-rokers en pijprokers zijn meer intro-
vert. Hoe meer extravert des te hoger is het 
sigarettenverbruik. Vrouwen zijn van mening dat pijpro-
kende mannen trouwer zijn dan sigarettenrokers. Rokers 
zouden vaker huwelijksmoeilijkheden hebben, vaker trou-
wen en van beroep veranderen. Ze zijn `transgressiever'. 
Niet-rokers behalen betere studieresultaten. Roken wordt 
bepaald door interne en externe factoren. De externe van 
het begin moeten worden afgedaan met imitatie en initiatie. 
Imitatie van ouders, idolen en prominenten en initiatie in de 
wereld der `volwassenen'. Regelmatig roken creëert de 
behoefte tot spanningen, die wederom door roken geredu-
ceerd worden. Roken werkt als een versterker. Samenge-
vat: de rookgewoonte is een ... 'result of a very complex 
system of physiological, social and psychological needs!' 

Hoofdstuk III: De gevolgen. 
In Nederland is de belastingopbrengst op tabakprodukten 
per jaar 1 miljard gulden. Een verbod van het roken zou 
economisch derhalve geen winst voor de schatkist beteke-
nen, want de mogelijke besparing aan zulke kosten kon wel 
eens lager zijn dan het totaal van de uitkeringen en 
pensioenen die bij de geschatte te verwachten hogere 
levensduur van niet-rokers uitbetaald zouden moeten wor-
den. 
Primaire werking van nicotine kan worden beschreven als: 
actieve oriëntering op de omgeving, dominantie van de 
sympathicus, cerebrale excitatie. Latere gevolgen: Er 
blijven verschrikkelijk veel aanwijzingen voor een determi-
natief verband tussen sigaretten roken en longkanker; in elk 
geval genoeg om een practisch-verstandig gedrag daaraan te 
oriënteren. Rokende vrouwen brengen lichtere kinderen ter 
wereld dan niet rokende. 
De interpretatie van de resultaten ten aanzien van smaak-
prestaties in het algemeen gaat in de richting van geringere 
sensibiliteit bij rokers. 
Het verwerken. Rokers zijn sterker in medische rapporten 
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