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Inleiding 
Als er één ziektebeeld door de eeu-
wen heen in de belangstelling heeft 
gestaan, dan is het wel het beeld van 
ontstekingen. In engere zin geldt dit-
zelfde ook voor kaakontstekingen. 

Zwellingen aan het gelaat, veroor-
zaakt door kaakontstekingen, spre-
ken tot de verbeelding en verwekken 
over het algemeen meer hilariteit dan 
deernis. 
Overbekend zijn de karikaturale af-
beeldingen van patiënten met een 
dikke wang, gevat in een hoof ddoek, 
liefst met de knoop heel craniaal. 
Met veelal een desolate trek om de 
mond en een wanhopige blik in de 
ogen veroorzaken zij bij de aan-
schouwer gewoonlijk lachlust en 
worden zij soms het slachtoffer van 
spotternij. 
Voor het trekken van het oorzakelijk 
gebitselement kon men in die goede, 
oude tijd terecht bij de rondreizende 
kiezentrekker. Deze persoon kon 
men als kermisattractie op gezette 
.tijden aantreffen op de plaatselijke 
markt. 
Sindsdien is er veel veranderd, zowel 
bij de behandeling als bij preventie 
van kaakontstekingen. 

In het kader van dit jubileumcongres, 
zeker nu het onderwijs een eeuw be-
staat, is het zinvol om te zien welke 
essentiële veranderingen zich op dit 
gebied hebben voorgedaan. 
Als meest ingrijpende gebeurtenis 
wordt het ontdekken en ontwikkelen 
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van anti-microbiële farmaca ge-
noemd. 
Minstens even belangrijk is de voor-
uitgang van de algemene medische 
verzorging en de verbeterde diagnos-
tiek, met name de röntgendiagnos-
tiek, als ook de mogelijkheden van 
medisch, dus ook tandheelkundig, 
handelen. 

Dit laatste heeft geleid tot vergaande 
specialisatie. Om dicht bij huis en bij 
ons onderwerp te blijven houdt het 
in, dat de tandarts bij uitstek kennis 
en kunde heeft om odontogene ont-
stekingen te diagnostiseren, te be-
handelen en te voorkomen. Deze uit-
zonderingspositie geeft hem een gro-
te verantwoordelijkheid tegenover 
zijn patiënten. 
Hier komt nog bij, dat, sinds de laat-
ste decennia, de groep van patiënten 
met een verhoogd infectierisico, voor 
wie elke vorm van ontsteking of bac-
teriemie een gevaar betekent, steeds 
uitgebreider en talrijker wordt. 
Tegen deze achtergrond wil ik als 
leidraad voor deze bijdrage over 
odontogene ontstekingshaarden de 
volgende stelling bespreken: 

De tandarts, die een chronische odon-
togene ontsteking constateert en geen 
maatregelen treft om deze uiteindelijk 
tot genezing te brengen, maakt een 
beoordelingsfout, die een ernstige be-
dreiging kan vormen voor de gezond-
heid van de patiënt. 

Odontogene ontstekingshaard en fo-
cale infectie 
Als odontogene ontstekingshaarden 
worden gewoonlijk niet vitale gebits-
elementen, al dan niet met granulo-
men of cysten, achtergebleven radi-
ces en geimpacteerde elementen be-
schouwd. Maar wat nogal eens ver-
geten wordt, is dat vooral parodonta-
le en pericoronaire afwijkingen als 
duidelijke haarden moeten worden 

Samenvatting: 
Odontogene ontstekingshaarden heb-
ben uit oogpunt van focale infectie al-
tijd een belangrijke rol gespeeld. 
De toename van het aantal patiënten 
met verhoogd infectie-risico, zoals o.a. 
bij reumatische en congenitale hart-
ziekten, hemodialyse- en transplanta-
tiepatiënten, geven de tandarts grote 
verantwoordelijkheid bij behandeling 
en preventie van ontstekingshaarden. 
In vele gevallen moet preventief 
antibiotica worden toegediend. 
Vóórkomen van odontogene ontste-
kingshaarden, duur en keuze van anti-
biotica-profylaxe worden besproken. 

aangemerkt. Duidelijk ontstoken irri-
tatiehyperplasieën behoren bij deze 
opsomming te worden genoemd. 
Om tot verantwoorde diagnostiek te 
komen, wordt een anamnese op orale 
afwijkingen en gebruikelijke mond-
hygiëne afgenomen, vervolgens is 
een nauwgezette tandheelkundige in-
spectie noodzakelijk. Het onderzoek 
wordt gecompleteerd met een rönt-
genonderzoek. Dit omvat een extra-
orale overzichtsfoto in de vorm van 
een orthopantomogram; daar waar 
nodig aangevuld met een x-status 
door middel van intra-orale tand-
films. Mogelijk, dat in de toekomst 
zal blijken, dat de intra-orale over-
zichtsfoto's links en rechts, het sta-
tus-x-onderzoek, de veelal talrijke 
tandfilms kan vervangen. Hoewel er-
varing op dit gebied nog te gering is, 
kunnen de optimistische verwachtin-
gen in positieve zin worden geinter-
preteerd. 

De gedachte, dat ontstekingen aan 
gebitselementen oorzaak zijn van be-
paalde systeemziekten, bestaat al ze-
ker sinds Hippocrates (± 400 a.c.). 
In de 18de en 19de eeuw wordt een 
begin gemaakt met het systematisch 
onderzoek in deze richting en veran-
dert het vermoeden in deze theorie 
allengs in een bepaalde overtuiging. 
Bewijzen konden, en kunnen nog, 
moeilijk worden geleverd. 
Van grote invloed voor het tandheel-
kundig denken is het manifest ge-
weest, dat Hunter in 1910 opstelde. 
Hij zegt daarin, dat vullingen, kronen 
en bruggen bij uitstek orale sepsis 
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kunnen geven, welke de belangrijk-
ste oorzaak is voor nierafwijkingen, 
rheumatoïde arthritis, neurologische 
afwijkingen, huidziekten en anemie. 
Het gevolg hiervan was een ongeken-
cle extractiedrang, welke, zoals bleek 
na enige jaren, geen aanwijsbare in-
vloed had op genoemde afwijking. 
Ook tonsillectomie was toen zeer in 
de mode. 

Een focale infectie is een gelokali-
seerde ontsteking, die, naast afwij-
kingen in de directe omgeving, een 
pathologische werking heeft elders in 
het lichaam. Deze ziekte is dan het 
antwoord op de focale infectie. 
Het gevaar bestaat om, bij ontbreken 
van duidelijke ziektebeelden en oor-
zaken, naarstig te zoeken naar rede-
nen om de diagnose focale infectie te 
stellen. 
Vanwege de vele vragen, die nog al-
tijd bestaan, bevinden zich tegenover 
fanatieke aanhangers, evenzo vele 
uitgesproken tegenstanders van de 
focale infectietheorie. De grote aan-
dacht, die in het verleden werd ge-
wijd aan focale infectie, vooral uit-
gaande van tonsillen en gebitsele-
menten, is hoe langer hoe meer ver-
flauwd, mogelijk niet geheel terecht. 

Ook al blijft het onmogelijk om een 
betrouwbare correlatie aan te tonen 
tussen odontogene onstekingshaar-
den en bepaalde ziekten, toch zullen 
in voorkomende gevallen alle, dus 
ook odontogene, ontstekingshaarden 
moeten worden geëlimineerd. Ge-
dacht wordt bijvoorbeeld aan pa-
tiënten met iridocyclitis en ontste-
kinscellen in de oogkamers, dermato-
logische afwijkingen met onbekende 
etiologie, zoals urticaria, neuralgifor-
me pijnklachten en hoofdpijn, febris 
e causa ignota, verhoogde B.S.E., 
hartritmestoornissen, etc., etc. Naast 
deze groep zijn er patiënten bij wie 
elke vorm van ontsteking zeer ernsti-
ge gevolgen kan hebben, zoals o.a. 
patiënten met congenitale of verwor-
ven hartgebreken, cardiochirurgische 
patiënten, nierdialyse- en transplan-
tatie-patiënten, patiënten met been-
mergdepressie en immuundepressi-
va. Het is onnodig om te schilderen 

hoe sterk hun aantal de laatste jaren 
is gestegen. 

Bacteriëmie 
Ten gevolge van tandheelkundige en 
kaakchirurgische ingrepen ontstaat 
een bacteriëmie. Hieronder vallen 
behandelingen zoals extracties, 
kroonpreparaties, endodontische be-
handeling, tandsteen verwijderen, 
curretage van pockets en alle chirur-
gische behandelingen van parodonto-
pathieën, voorts dento-alveolaire en 
grotere kaakchirurgische ingrepen. 
Gingiva-bloedingen bij gebruik van 
dental floss en waterdrukspuit kun-
nen ook bacteriëmie veroorzaken; 
dus goede mondhygiëne is belang-
rijk. 
De bacteriëmie is van korte duur, 
ongeveer 15 minuten, omdat het af-
weermechanisme de bacteriën snel 
elimineert. Dit gegeven is van belang 
voor het instellen van antibiotica-
profylaxe. 
Het gaat altijd om micro-organismen, 
die normaal in de mondflora voorko-
men en bij kaakonstekingen een rol 
spelen, een mengsel van bacteriën, 
schimmels en gisten, waaronder ook 
potentiële pathogene kunnen zitten. 
Toch worden de meeste als niet pa-
thogeen aangemerkt, die echter on-
der bepaalde condities goed groeien 
op en in weefsels, als de kans maar 
geboden wordt. Uit de literatuur 
blijkt, dat bij odontogene ontstekin-
gen facultatief anaërobe, gram-
positieve, alfa-hemolitische, viri-
dansstreptococcen de meest geïso-
leerde soort is. De gegevens variëren 
van 71% — 90%. Kennis van de anaë-
robe kweek is eveneens van groot 
belang. Anaërobe, gram-negatieve 
staafjes zijn het meest talrijk 
(± 70%), daaronder bevinden zich 
o.a. bacteroides-soorten en fusobac-
teriën. 
De aanvang van de antibioticathera-
pie bij odontogene onstekingen blijft 
in belangrijke mate empirisch, in ver-
band met de tijd, die nodig is om het 
gevoeligheidspectrum te testen, ze-
ker van de langzaam groeiende anaë-
roben. Daarom is kennis van bacte-
riën, die gewoonlijk voorkomen bij 
deze ontstekingen, een leiddraad bij 

de behandeling. Het blijkt in de prak-
tijk, dat er in antimicrobieel opzicht 
gesproken mag worden van gemak-
kelijk bereikbare soorten. 

Patiënten met verhoogd infectie-risico 
Zoals vermeld zijn er verscheidene 
ziekten, waarbij op enigerlei wijze 
het afweermechanisme te kort schiet 
en bacteriëmie bij reeds genoemde 
ingrepen ontstekingen elders in het 
lichaam kunnen veroorzaken. 
Bacteriën kunnen zich nestelen op 
beschadigde of abnormale hartklep-
pen, zoals aangetroffen worden bij 
reumatische en congenitale hart-
ziekten of op het endocard nabij con-
genitale defecten, waardoor endocar-
ditis en endarteritis kan ontstaan. 
Congenitale defecten die hiervoor in 
aanmerking komen, zijn o.a. septum-
defecten, tetralogie van Fallot, co-
arctatio aortae, ductus arteriosus, bi-
cuspedie etc. Met verworven hartaf-
wijkingen worden vooral beschadig-
de kleppen bedoeld ten gevolge van 
een doorgemaakt acuut reuma en, in 
veel mindere mate, de door arterio-
sklerose aangetaste kleppen. Het-
zelfde geldt voor patiënten, die op de 
nominatie staan voor cardiovasculai-
re operaties. 
Bepaalde geopereerde patiënten, met 
name die kunstkleppen van metaal of 
kunststof hebben gekregen, zoals een 
Bjdrk-Shiley- of Starr-Adwards-
prothese, hebben veel meer kans een 
endocarditis te ontwikkelen, dan an-
dere, zoals herstelde septumdefec-
ten, coarctatio, ductus arteriosus en 
geslaagde `bypasses' operaties, 
waarbij zieke coronairvaten worden 
vervangen; deze laatsten behoeven 
na genezing geen antibiotica-
profylaxe. Bij recidief van acuut reu-
ma of bacteriële endocarditis spelen 
veelal streptococcen een rol en speci-
aal de viridans-soorten. 

De groep patiënten met verminderde 
afweer heeft bij bacteriëmie kans op 
sepsis of uitzaaiing van ontstekingen 
in o.a. organen en gewrichten. 
Lokaal komt verminderde af weer 
voor bij beenmergdepressie ten ge-
volge van therapeutische bestraling, 
bij vaatprothesen en orthopedische 
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prothesen als een volledige metalen 
of kunststof prothese van de heup, 
algemeen bij gebruik van cytostatica 
en bij langdurig gebruik van immuun-
depressiva als corticosteroiden, als 
ook bij granulocytopenie, leukemie, 
aplastische anemie etc. 
Patiënten met metabolische ziekten 
zijn veel gevoeliger voor ontstekin-
gen, zoals ongeregelde diabetes mel-
litis, uremie, ondervoeding met avita-
minose, levercirrhose etc. 
Patiënten die gedialyseerd worden, 
hebben eveneens een verminderde 
weerstand, omdat ze wisselende ure-
mie hebben, meestal anemisch zijn 
en bij dialyse mogelijk meer dan al-
leen ureum wordt gefiltreerd. Tijdens 
en na niertransplantatie is het af-
weermechanisme eveneens sterk ver-
minderd, door gebruik van immuno-
depressiva. Dit laatste geldt uiteraard 
voor alle patiënten waarbij transplan-
taties worden verricht. 

Antibiotica-profylaxe 
Alle hierboven genoemde patiënten 
ontvangen bij tandheelkundige en 
kaakchirurgische ingrepen profylac-
tisché antibiotica om bescherming te 
bieden tegen ernstige postoperatieve 
complicatieve infecties. 
Als algemene mening wordt voorkeur 
uitgesproken voor parenterale boven 
orale toediening. De reden is, dat een 
betere antibioticaspiegel wordt ver-
kregen; dit is maar van betrekkelijke 
waarde. 
Zwaarder wegend lijkt, dat bij paren-
terale toediening vergissing en veron-
achtzaming van de patiënt, hoe co-
operatief en intelligent ook, worden 
uitgeschakeld en de kans op een ge-
lijkmatige spiegel optimaal is. Het 
gaat meestal om patiënten, die al zo 
vaak preventief of therapeutisch an-
tibiotica krijgen. 
De bacteriëmie is van korte duur, 15 
minuten, zodat ook een kortdurende 
profylaxe effectief genoeg is. Daarbij 
komt nog, dat bij een langduriger an-
tibioticakuur, zeker bij breedspec-
trum antibiotica, kans op overleven 
en ontstaan van resistente bacte-
riestammen groter wordt en deze, als 
superinfectie terugkerend, veel moei-
lijker `te pakken' zijn. 

Hieronder worden richtlijnen voor-
gesteld, die zijn afgestemd op de 
voorschriften van de American Heart 
Association (Prevention of Bacterial 
Endocarditis; Report June 1977). De-
ze wijken nauwelijks af van de in ons 
land gangbare voorschriften. 

Procedure A 

1. Parenteraal en oraal gecombineerd. 

1 uur voor de ingreep: 
penicilline G depot: BicillineR 1,2 milj. E /i.m. 

5 uur na de ingreep gedurende 48 uur: 
penicilline V (Acipen VR) oraal, 4 dd 500 mg 

(of vergelijkbare doseringen 
fenithicilline (BroxilR) of 
propicilline (DelprosynR)) 

2. Oraal. 

1 uur voor de ingreep: 
penicilline V (Acipen VR), 2 g 

5 uur na de ingreep gedurende 48 uur: 
penicilline V (Acipen VR), 4 dd 500 mg 

(of vergelijkbare doseringen 
fenithicilline (BroxilR) of 
propicilline (DelprosynR)) 

3. Voor patiënten, die overgevoelig zijn voor 
penicilline. 

1 — 2 uur voor de ingreep: 
erythromycine, 1 g oraal 

4 — 5 uur na de ingreep gedurende 48 uur: 
erythromycine, 4 dd 500 mg oraal 

Procedure B 

1. Parenteraal en oraal gecombineerd. 

1 uur voor de ingreep: 
penicilline G depot: BicillineR 1,2 milj. E /i.tn. 
plus: streptomycine 1 gr. /i.m. 

5 uur na de ingreep gedurende 48 uur: 
penicilline V (Acipen VR) oraal, 4 dd 500 mg 

(of vergelijkbare doseringen 
fenithicilline (BroxilR) of 
propicilline (DelprosynR)) 

2. Voor patiënten, die overgevoelig zijn voor 
penicilline. 

I uur voor de ingreep: 
kanamycine 0,5 g /i.m. 
plus: cefalotine 1 g /i.m. 

4 uur na de ingreep gedurende 48 uur: 
erythromycine 4 dd 500 mg oraal 

Bij de meeste, congenitale cor vitia en 
bij reumatische of andere verworven 
hartklepgebreken mag een keuze 
worden gemaakt tussen procedure A 
en B. Bij patiënten met prothetische 
hartkleppen moet procedure B wor-
den aangehouden. De keuze wordt 
vooral bepaald door de aard en ernst 
van de ingreep, door de coöperatie 
van de patiënt, door de toestand van 
gebit en gingiva, door mondhygiëne, 
door reeds eerder doorgemaakte 
complicaties en door klinische erva-
ring van de behandelende tandarts. 
Bij patiënten met een goed gedocu-
menteerd acuut reuma en bij wie met 
zekerheid een reumatisch hartlijden 
is vastgesteld, wordt veelal tot het 
50e jaar een voortdurende antibiotica 
profylaxe toegepast door middel van 
o.a. depotpenicilline (PeniduraVR). 
Deze profylaxe is onvoldoende voor 
preventie tegen bacteriële endocardi-
tis bij tandheelkundige en kaakchi-
rurgische behandelingen. 
In voorkomende gevallen moet de 
bovengenoemde antibiotica prof y-
laxe worden toegevoegd en uitge-
breid. 
Voor deze patiënten wordt de vol-
gende procedure aanbevolen: 

Procedure C 

I. Parenteraal en oraal gecombineerd. 

1 uur voor de ingreep: 
kanamycine, 0,5 g /i.m. 
plus: ampicilline, 1 g /i.m. 

5 uur na de ingreep gedurende 48 uur: 
ampicilline 4 dd 500 mg oraal 

11 uur na de ingreep gedurende 48 uur: 
kanamycine 2 dd 0,5 g /i.m. 

In plaats van ampicilline (AmfipenR, Penbri-
tinR) kan amoxycilline (Clamoxy1R, Fle-
moxinR) worden gegeven. 

2. Voor patiënten, die overgevoelig zijn voor 
penicilline. 

geeft men, in plaats van ampicilline, uit boven-
genoemde procedure C-1, 

1 uur voor de ingreep: 
cefalotine 1 g /i.m. 

5 uur na de ingreep gedurende 48 uur: 
cefalotine 4 dd I g /i.m. 
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Discussie 
Een antibioticum-voorschrift, dat ef-
fectief is tegen alle micro-organis-
men, is nauwelijks denkbaar. Even-
eens is het niet mogelijk procedures 
op te stellen voor alle voorkomende 
klinische situaties. De tandarts zal 
handelen naar klinisch inzicht bij de 
beslissing over duur en keuze van 
antibiotica. 
Bij twijfel of in bijzondere gevallen 
wordt overleg gepleegd met de 
cardioloog, internist, nefroloog of in 
voorkomende gevallen met cardio-
chirurgische en transplantatie-teams. 
Aangezien endocarditis of sepsis kan 
voorkomen ondanks adequate anti-
biotica-prof ylaxe, moet men bij in-
terpretatie van ongewone, klinische 
symptomen op zijn hoede zijn. Im-
mers, bij vroegtijdige diagnose is er 
meer kans om complicaties en gevol-
gen te reduceren. 
In het algemeen gesproken is het van 
belang om preventief chronische 

odontogene ontstekingen op te rui-
men, zeker voor patiënten op hogere 
leeftijd. Zij immers hebben meer 
kans op een gestoorde algemene ge-
zondheid in de zin als boven ver-
meld. Tevens treden exacerbaties 
van chronische ontstekingen op de 
meest ongelegen momenten op, bij-
voorbeeld op vakantie in het buiten-
land, als er slechts gebrekkige tand-
heelkundige hulp voorhanden is. 
Aanvankelijk kon de uitgangsstelling 
van deze bijdrage u als het intrappen 
van de bekende open deur voorko-
men. U zult echter begrijpen, dat te-
gen de achtergrond van het toene-
mend aantal patiënten met verhoogd 
infectie-risico de verantwoordelijk-
heid voor de aan uw tandheelkundige 
zorg toevertrouwde patiënten zwaar-
der gaat wegen. 
Tot slot is een algemene waarschu-
wing op zijn plaats. In Amerika zijn 
diverse processen, handelend over 
aansprakelijkheid van de tandarts bij 

bedoelde patiënten, ontvankelijk ver-
klaard. Ook in Nederland worden de 
eerste claims bij o.a. recidief van 
acuut reuma ten gevolge van veron-
derstelde nalatigheid bij tandheel-
kundige behandeling beoordeeld. 

Summary: 
Title: Odontogenic focal infection. 
The significance of focal infection of dental 
origin remains as always very important, espe-
cially since increase of patients thought to be 
at high risk. 
Patients with rheumatic or congenital heart 
diseases, renal dialysis and transplantations 
requires a great responsibility of the dentist in 
treatment and prevention of odontogenic in-
fection. 
Antibiotic prophylaxis is recommended in 
most cases. 
Clinical features of odontogenic focal infecti-
on, duration and choise of prophylactic 
antibiotics will be discussed. 

September 1977. 

Adres: Dr. Th. C. Vriezen, 
Soesterbergsestraat 126, 
Soest. 

DE ABSOLUTE VERHOGING VAN DE ONDERKAAK 

K. LEKKAS 

B. J. WES 

Inleiding 
Elke tandarts zal in zijn praktijk 
meerdere edentate patiënten hebben, 
bij wie de resorptie van de onderkaak 
zover is voortgeschreden, dat het on-
mogelijk is om nog een enigszins re-
delijk passende prothese te vervaar-
digen. 
Een groot aantal van deze patiënten 
werd en wordt tot op heden geholpen 
met een of andere vorm van omslag-
plooiplastiek, waarmee een relatieve 
verhoging van de onderkaak bereikt 
wordt. In het geval van extreme re-
sorptie van de onderkaak schiet ech-
ter ook een omslagplooiplastiek te-
kort en blijft nog een absolute benige 
verhoging van de onderkaak over als 
enige oplossing. 

Uit de afdeling Mondziekten en Kaakchirurgie 
van de Katholieke Universiteit te Nijmegen. 
Hoofd: Prof. C. A. Merkx. 

De tot op heden toegepaste opera-
tietechnieken echter, waarbij de ver-
hoging bereikt werd door bot, kraak-
been of kunststoffen op de processus 
alveolaris of tegen de caudale mandi-
bularand aan te brengen, hebben op 
lange termijn niet het gewenste resul-
taat gehad. Enerzijds werd het ge-
transplanteerde bot voor het grootste 
gedeelte binnen twee jaar geresor-
beerd, anderzijds leverden kraak-
been en kunststoffen ernstige proble-
men op bij de vervaardiging van een 
nieuwe prothese (Boyne, 1965; Ce-
lesnik, 1964 en 1965; Davis, 1971; 
Kruger, 1964, 1965 en 1967; Pfeifer, 
1962; Steinhauser, 1967). 
Vanaf 1973 is, in de afdeling voor 
Mondziekten en Kaakchirurgie van 

Samenvatting: 
Beschreven wordt een nieuwe methode 
om de sterk geresorbeerde edentate on-
derkaak te verhogen met autoloog bot, 
afkomstig van de crista iliaca. 
De criteria, waaraan de daarvoor in 
aanmerking komende patiënten moeten 
voldoen, worden besproken. 
De verhoging van de onderkaak wordt 
bereikt door deze in een craniaal en een 
caudaal fragment even onder het ver-
loop van de canalis mandibularis te 
splitsen, waarna het vrije bottransplan-
taat ertussen geplaatst wordt. 
Aan de hand van orthopantomogram-
men wordt duidelijk gemaakt, dat er 
gedurende een periode van drie en een 
halfjaar een nauwelijks noemenswaar-
dige resorptie optreedt. 
Tenslotte worden de eigen resultaten 
vergeleken met die vanuit de literatuur 
bekende technieken. 

het St. Radboudziekenhuis te Nijme-
gen, een nieuwe methode van absolu-
te verhoging van de mandibula door 
middel van bottransplantatie ontwik-
keld, waarbij gedurende een follow- 
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