
Toors: Voeding en tand cariës 
Post academiam 

lering enige aanvechtbare passages in 
voorkwamen blijft dit een uniek Ne-
derlands onderzoek temeer daar alle 
onderzochte produkten ook met hun 
merknaam werden genoemd. Zij la-
ten zien dat de suikerretentie-tijd 
voor verschillende snoepwaar sterk 
uiteenloopt. Suikerbevattende baby-
biscuit bleek een zeer lange reten-
tietijd te hebben, evenals volkoren 
biscuit, toffees en toffeerepen. Om 
op grond van deze onderzoeksuit-
komsten, die immers niet de zuurvor-
ming maar alleen het potentieel in de 
mond aanwezige substraat daartoe 
meet, een rangschikking naar gebits-
schadelijkheid te maken zoals is ge-
beurd met de uitgave van o.a. de 
Snoeptabellen (Ivoren Kruisbrochu-
re) is wat voorbarig. 
Voorlopig staan ons nog onvoldoen-
de gegevens ter beschikking om be-
paalde snoeperijen, welke fructose, 

saccharose, of andere suikers bevat-
ten als relatief onschadelijk in de pu-
blieksvoorlichting aan te prijzen om 
te kunnen dienen als vervangers voor 
snoep, waarvan de cariogene wer-
king beter is gedocumenteerd. 
Verschillende in-vitro, semi in-vitro 
en in-vivo methoden kunnen elkaar 
aanvullen om de gebits-schadelijk-
heid van bepaalde voedingsmiddelen 
nog beter te benaderen. Een interes-
sante ontwikkeling vormt daartoe 
een methode van Yaari en Bibby 
(1970) waarbij in-vitro carieuze lae-
sies worden opgewekt. De uitkom-
sten van dit onderzoek lijken nog niet 
betrouwbaar genoeg om er enige con-
clusies wat betreft de relatieve cario-
geniteit van de bestaande voedings-
middelen aan te verbinden. 
Het uiteindelijk bewijs dat een be-
paald produkt niet cariogeen is, kan 
uitsluitend in een klinisch experi- 

ment, zoals b.v. de Turku-studie, 
worden geleverd. 

Summary: 
Title: Nutrition and dental caries. 
The relationship between nutrition and dental 
caries is illustrated by reviewing epidemiologi-
cal-, animal- and clinical investigations. Me-
thods for the assesment of acid production 
from sugars and starches as well as the results 
of various measurements are being discussed. 
A description is given of intra-oral factors and 
foodstuff properties influencing acid produc-
tion and cariogenesis. The use of sugar substi-
tutes and -additives in order to neutralize or 
reduce the cariogenic properties of snackfoods 
is being summarized. 
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DE GEZWOLLEN LYMFKLIER HOOG IN DE HALS 

Trefwoorden: Mondziekten 

Inleiding 
De tandarts wordt af en toe gecon-
fronteerd met een zwelling in het 
maxillofaciale gebied of het bovenste 
deel van de hals, die primair doet 
denken aan een gezwollen lymfklier. 
In het algemeen wordt een dergelijke 
patiënt vrij snel ingestuurd voor een 
specialistisch onderzoek, met name 
voor het uitsluiten van een maligne 
afwijking. Het is echter de taak van 
de tandarts, om in dergelijke geval-
len, een mogelijke oorzaak op tand-
heelkundig gebied van de lymf-
klierzwelling op te sporen en indien 
mogelijk te behandelen, dan wel uit 
te sluiten. De bedoeling van dit arti-
kel is een overzicht te geven van de 
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anatomie, de diagnostiek en differen-
tiële diagnostiek van lymfklierzwel-
lingen hoog in de hals. Tevens wordt 
een patiëntenonderzoek beschreven. 
Aan de hand hiervan zal getracht 
worden enkele richtlijnen te geven 
voor de diagnostiek, de therapie en 
de verwijzing van dergelijke pa-
tiënten door de tandarts. 

Anatomie 
Een klinisch gerichte beschrijving 
van de topografische anatomie van 
de hoofd-halslymfklieren kan men 
vinden in de boeken van o.a. Sicher 
en DuBrul (1975), Haagensen en 
Feind (1972) en Hoerni en Marée 
(1973). 
Een overzicht van de lymfkliersta-
tions, die bij de diagnostiek van de 

Samenvatting: 
De topografische anatomie, het onder-
zoek en de differentiële diagnostiek 
van zwellingen hoog in de hals wordt 
besproken. Speciale aandacht wordt 
daarbij besteed aan de z.g. odontogene 
lymfadenitis. Een richtlijn voor een kli-
nisch beleid bij hoge hoofd-hals-
lymfklierzwellingen wordt gegeven. 
Tenslotte worden de resultaten van een 
eigen patiënten-onderzoek besproken. 

odontogene lymfadenitis van belang 
kunnen zijn, wordt gegeven in af-
beelding 1. 
Deze vooral klinisch goed bruikbare 
indeling werd in iets gewijzigde vorm 
(buccale lymfklieren toegevoegd) 
overgenomen, van de op de afdeling 
Chirurgie-Oncologie van het Acade-
misch Ziekenhuis Groningen (hoofd: 
Prof. Dr. J. Oldhoff) reeds in gebruik 
zijnde indeling voor het gehele 
hoofd-halsgebied. 
Hoewel individuele variaties in lymf-
drainage voorkomen, kan in het-alge-
meen worden aangenomen, dat op de 
lymfkliergroepen volgens afbeelding 
1, de navolgende gebieden zullen af-
voeren. 
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Afb. I. Klinische topografie van de bovenste 
hoofd-hals-lymfklieren. 

Pre-auriculair: 
Huid slaapstreek, pre-auriculair en 
oogleden; mucosa wangen en boven-
lippen; soms onder- en bovenmola-
ren en aangrenzende gingiva. 

Submentaal: 
Huid kin; mucosa middenste deel on-
derlip; tongpunt en voorste deel 
mondbodem; onderincisieven en 
gingiva. 

Submandibulair: 
Huid middenste deel gelaat en wan-
gen; mucosa bovenlip en laterale de-
len onderlip; palatum en tongrug; on-
der- en boven-gebitselementen met 
gingiva (uitgezonderd onderinci-
sieven). 

Buccaal: 
Huid wang; mucosa wang en soms 
bovenmolaren en ondermolaren met 
aangrenzende gingiva. 

Subdigastrisch: 
Laterale delen tong en tongbasis; pa-
latum molle en tonsillen; gl. parotis 
(diepe deel); soms onder- en boven-
molaren met gingiva. 

Midjugulair: 
Larynx en farynx. 

Dorsaal: 
Nasofarynx. 

Uit dit overzicht valt reeds af te lei-
den dat een odontogene lymfadenitis 
in verreweg de meeste gevallen sub-
mandibulair zal voorkomen. 
Het aantal te verwachten gevallen 
met submentale, buccale of subdigas-
trische lokalisaties zal veel kleiner 

zijn. Bij de bespreking van het pa-
tiëntenonderzoek zal dit nader aan de 
orde komen. 

Onderzoek van de patiënt 
Bij het opnemen van de anamnese bij 
een patiënt met een zwelling die doet 
denken aan een lymfklierzwelling zal 
men zeker moeten nagaan hoe lang 
de zwelling aanwezig is, en of deze 
langzaam dan wel snel in omvang is 
toegenomen. Ook de relatie met 
voorafgaande kiespijnklachten, ex-
tracties en endodontische behande-
lingen dient nagegaan te worden. Bo-
vendien is het verstandig altijd te in-
formeren naar het bezit van huisdie-
ren en hoe daarmee omgegaan wordt. 
Het extra-orale onderzoek begint met 
een inspectie van de hoofdhuid en 
lippen op o.a. wondjes of krabben, 
lokale infectieuze aandoeningen van 
de huid en kleine ulcera of vocht-
blaasjes aan de lippen of mondhoe-
ken (b.v. herpes labialis). Daarna 
volgt het onderzoek van de meestal 
zeer duidelijke solitaire zwelling. De-
ze wordt voorzichtig gepalpeerd, 
daarbij noterend de grootte (in cm), 
omvang, lokalisatie (zie afb. 1), con-
sistentie, mobiliteit ten opzichte van 
de huid en de onderlaag, relatie tot 
omgevende structuren (b.v. kaak en 
speekselklieren), pijnlijkheid en 
eventuele pulsaties (Oldhoff, 1973). 
Het palperen van de meestal subman-
dibulair of submentaal gelegen zwel-
ling kan als volgt geschieden. De pa-
tiënt zit rechtop in de stoel en men 
vraagt deze het hoofd iets voorover 
te buigen. De rechtshandige onder-
zoeker zal dan, terwijl hij voor de 
patiënt staat, de linker submandibu-
laire en submentale loges met de vin-
gertoppen van zijn rechterhand, glij-
dend langs de binnenzijde van de on-
derkaaksrand, kunnen aftasten, ter-
wijl de linkerhand op het hoofd van 
de patiënt rust en dit zonodig wat kan 
veranderen van stand. 
De rechter submandibulaire en sub-
mentale loges kunnen evenzo worden 
onderzocht, terwijl men achter de pa-
tiënt staat. Voor de linkshandige on-
derzoeker is dit uiteraard juist an-
dersom. 
De overige lokalisaties van lymfklie- 

ren, zoals aangegeven in afbeelding 
1, worden voor wat betreft die in de 
hals, het best gepalpeerd terwijl men 
achter de patiënt staat. Met beide 
handen wordt dan links en rechts ver-
gelijkend de hals afgetast (Oldhoff, 
1973). 
De buccaal gelegen lymfklieren c.q. 
zwellingen kunnen heel goed bimanu-
eel, d.w.z. intra- contra extra-oraal, 
gepalpeerd worden. Dit geldt ook 
voor die gevallen waarbij een sub-
mandibulair gelegen zwelling moet 
worden onderscheiden van een zwel-
ling van de glandula submandibula-
ris. Deze laatste ligt meestal wat 
meer mediaan, terwijl een gezwollen 
lymfklier vrijwel altijd aan de bin-
nenzijde van de mandibula is geloka-
liseerd. 
Het routine-onderzoek van de extra-
orale structuren: musculatuur, zenu-
wen en kaakgewrichten enz., mag na-
tuurlijk niet vergeten worden. 
Bij het intra-orale onderzoek wordt 
de gehele mondmucosa geïnspec-
teerd en de functie van de speeksel-
klieren beoordeeld, gevolgd door een 
zorgvuldig onderzoek van het gehele 
gebit, gingiva en parodontium, met 
behulp van spiegel, sonde en vitali-
teitstest. Het spreekt vanzelf dat de 
dentitie aan de zijde van de lymfade-
nitis daarbij nog eens extra aandacht 
krijgt. Een doelgericht röntgenonder-
zoek is essentieel ter aanvulling van 
de klinische diagnostiek. 
Meestal wordt begonnen met een 
overzichtsfoto van de gehele kaak, 
om ook elk diep in de kaak gelegen 
proces te kunnen opsporen. Bij twij-
fel of onduidelijke afbeelding van be-
paalde gebieden, worden daarvan 
aanvullende tandfoto's gemaakt. 
Bij twijfel tussen een lymfklierzwel-
ling en een speekselklierzwelling 
worden voor de gl. submandibularis 
een occlusale foto en een laterale op-
name gemaakt en voor de gl. parotis 
een laterale contactopname (Parma) 
en een frontale opname van de opstij-
gende tak van de mandibula. Dit om 
een zwelling op basis van een speek-
selsteen uit te sluiten. 
Daarna wordt in de gevallen waarin 
geen steen aanwezig is, altijd een sia-
logram vervaardigd. In principe is het 
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odontogene lymfadenitis 

bacteriële/virale lokale infecties 
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kattekrabziekte 
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atypische mycobacteriële ontsteking 
ziekte v. Pfeiffer 
toxoplasmose 
tularemie 

lymfadenitis e causa ignota 

MALIGNE AFWIJKINGEN 

lymfosarcoom 
reticulosarco.om 
ziekte v. Hodgkin 

metastasen 

ODONTOGENE 
ONTSTEKINGSVORMEN 

infiltraat 
subcutaan abces 
submandibulair abces 
submentaal abces 

ONTSTEKINGEN/TUMOREN 
SPEEKSELKLIEREN 

sialoadenitis 
sialodochitis 
sialolithiasis 

cysten/tumoren grote speekselklieren 

ONTWIKKELINGSSTOORNISSEN 

laterale halscyste 
mediane halscyste 
dermoïd cyste 

CYSTEN/TUMOREN WEKE DELEN 

lipoom 
hemangioom 
lymfangioom 

atheroom cyste 

Koopmans: De gezwollen lymfklier 
Post academiam 

eerste onderzoek van de patiënt hier-
mee voltooid en zal gekozen moeten 
worden voor de meest waarschijnlij-
ke diagnose op grond van de verkre-
gen gegevens. Lymfklierzwelling? 
Zo ja, welke afwijking ligt er aan ten 
grondslag? 
In verreweg de meeste gevallen zal 
men geconfronteerd worden met een 
solitair gezwollen lymfklier, die ge-
leidelijk in een periode van een week 
tot veertien dagen zonder heftige ont-
stekingsverschijnselen groter is ge-
worden. De grootte is meestal 2 à 4 
cm, de vorm rond tot ovaal en het 
oppervlak is in de regel glad. De 
zwelling is meestal goed verschuif-
baar ten opzichte van onderlaag en 
huid, welke laatste soms toch licht 
hyperemisch is en wat warm aan-
voelt. De consistentie van zo'n ge-
zwollen lymfklier is vrijwel altijd 
vast-elastisch. De palpatiepijnlijk-
heid is meestal gering. De lokalisatie 
van de zwelling is vaak submandibu-
lair. Deze circumscripte vorm van 
subacute (acute) solitaire lymfadeni-
tis wordt overwegend aangetroffen 
bij jonge kinderen (afb. 2). 

Afb. 2. Voorbeeld van een subacute solitaire 
lymfadenitis, zoals deze vaak bij kinderen 
wordt gezien. (Pk. 66/1212.) 

Misschien is het goed om op deze 
plaats nog eens te memoreren, dat bij 
vele gezonde jonge kinderen sub-
mandibulair multipele boonvormige 
lymfkliertjes zijn te palperen. Deze 

mogen niet verward worden met het 
boven beschreven ziektebeeld van de 
veel omvangrijker solitaire subacute 
(acute) lymfklierzwelling. 
Een dergelijke solitaire lymfadenitis 
kan o.a. veroorzaakt worden door 
een odontogene oorzaak. Echter, an-
dere circumscripte zwellingen kun-
nen veel gelijken op een lymf-
klierzwelling en ook hiervoor zijn tal-
rijke genesen. Dit alles maakt de dif-
ferentiële diagnostiek van een zwel-
ling hoog in de hals tot een soms niet 
eenvoudige zaak. 

Differentiële diagnostiek 
Lymfklierzwellingen kunnen naar 
oorzaak in twee hoofdgroepen wor-
den ingedeeld: ontstekingen en ma-
ligne aandoeningen van het lymfoide 
apparaat. In tabel I, worden deze 
hoofdgroepen onderverdeeld in een 
aantal subgroepen, welke achtereen-
volgens kort besproken zullen wor-
den. 

Tab. I. Indeling en overzicht van de meest 
voorkomende oorzaken van een lymf-
klierzwelling. 

In vele leerboeken wordt een odonto-
gene lymfadenitis — een lymf-
klierzwelling die veroorzaakt is door 
een ontstekingsproces aan een 
gebitselement, het parodontium of de 
gingiva . — niet vermeld als een apart 
ziektebeeld. Onbekendheid met dit 
ziektebeeld, het betrekkelijk zeld- 

Tab. II. Indeling en overzicht van afwijkingen 
die een zwelling kunnen geven welke veel kan 
lijken op een gezwollen lymfklier. 

zaam voorkomen ervan en het vaak 
ontbreken van gelijktijdig optreden-
de klachten van het gebit, maken dat 
men nogal eens niet bedacht is op de 
mogelijkheid van een odontogene 
oorzaak van een gezwollen lymfklier 
hoog in de hals. Een nauwkeurig on-
derzoek van het gebit, gingiva en ka-
ken geeft echter met een grote mate 
van betrouwbaarheid uitsluitsel hier-
over. 
De diverse odontogene oorzaken zul-
len verder ter sprake komen bij de 
bespreking van het patiëntenonder-
zoek (zie ook tabel III). Bacteriële of 
virale lokale infecties van huid, lip-
pen, mond- en keelmucosa zoals een 
huidpustel, erysipelas of een herpes 
labialis, gingivostomatitis herpetica 
of diverse keelinfecties en tonsillitis, 
kunnen eveneens een zwelling van 
een regionale lymfklier veroorzaken. 
In deze gevallen zal de oorzaak van 
de gezwollen lymfklier eigenlijk niet 
over het hoofd gezien kunnen wor-
den, daar deze vrijwel direct waar-
neembaar is (afb. 3). 
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Tab. III. Specificatie van de gevallen van odontogene lymfadenitis. 

OORZAAK AANTAL ELEMENT(EN) LOKALISATIE Li/Re 

non-vitale pulpa 
(röntgenologisch 
geen granuloom) 

3 M I P2id 
M2id 
M2is 

submandibulair Re 
Re 
Li 

radices 4 Me is 
P1M2id 
m1id (melk) 
I l id 

submandibulair 

submentaal 

Li 
Re 
Re 

periapicale 
granulomen 

7 m1is (melk) 
M1M2id 
Mais 
C P1is 

P2id 
Me is 
meid (melk) 

submandibulair 

buccaal 

Li 

Re 

Li 

Li 

Re 
Li 
Re 

dentitio difficilis 
M3 inf. 

2 Maid 
Maid 

submandibulair 
buccaal 

Re 

Re 

dentitio difficilis 
M3 sup. 

1 Miss subdigastrisch Li 

post extractionem 2 M2id 
M2M3id 

submandibulair 
buccaal 

Re 

Re 

gingivitis, pockets, 
enz. 

5 t.p.v. P2id 
t.p.v. mol. 
inf, dext. 
t.p.v. Cis 
gegen. 
gingivitis 
t.p.v. 
M2M3ss 

submandibulair 

buccaal 

Re 

Re 

Li 

Li 

Li 

veretterde residuale 
cyste 

1 lok. Ii id submentaal 
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Afb. 3. Submandibulaire lymfadenitis als ge-
volg van een impetigo. (Pk. 72/5061.) 

In geval van bacteriële infecties zal 
het oorzakelijke micro-organisme 
meestal alleen dan worden opge-
spoord, wanneer de lymfadenitis tot 
abcedering komt en na incisie pus 
kan worden opgevangen en een 
kweek kan worden ingezet. Van de 
infectieziekten die een lymfadenitis 
kunnen veroorzaken hoog in de hals, 
zijn de navolgende het belangrijkst 
(zie ook tabel I). 
Kattekrabziekte is, zoals wij thans 
weten, een relatief vaak voorkomend 
ziektebeeld, vooral bij kinderen. 
Wanneer er een kat als huisdier 
wordt gehouden en zeker wanneer de 
patiënt hierdoor gekrabd is, moet na 
uitsluiting van een odontogene oor-
zaak en van bacteriële of virale huid-
of mucosa-infecties de diagnose kat-
tekrabziekte overwogen worden. 
Met behulp van een specifieke huid-
test is deze met grote mate van zeker- 

heid te stellen of uit te sluiten (Koop-
mans, 1973). Vroeger was de tuber-
culeuze lymfklier aan de hals een fre-
quent ziektebeeld. Tegenwoordig is 
het gelukkig een zeldzame afwijking. 
Daarentegen ziet men wel af en toe 
lymfadenitides die veroorzaakt wor-
den door atypische mycobacteriën. 
Vooral bij kinderen zal men toch met 
deze mogelijkheid rekening moeten 
houden (afb. 4). 

Mb. 4. Een tweetal submentale lymfklieront-
stekingen op basis van een atypische myco-
bacteriële infectie. (Pk. 71/3383.) 

De ziekte van Pfeiffer (mononucleosis 
infectiosa) kan zich primair manifes-
teren met een aanvankelijk solitaire 
lymfklierzwelling aan de hals. In die 
gevallen is de diagnose echter vrij 
snel duidelijk door het optreden van 
de algemene ziekteverschijnselen. 
Toxoplasmose en tularemie, beide 
zoiinosen, zijn zeldzame ziekte-
beelden. 
Het klinisch beeld bij toxoplasmose 
kan veel gelijkenis vertonen met b.v. 
de ziekte van Hodgkin (Killey et al., 
1971). De ulcero-glandulaire vorm 
van tularemie, d.w.z. een ulcus op de 
primaire infectieplaats met een regio-
nale lymfadenitis, kan men verwach-
ten bij mensen die met wild omgaan: 
jagers en poeliers (Den Ottolander, 
1971). 
De lymfadenitis e causa ignota 
(E.C.I.) omvat die groep van lymfa-
denitides, waarvoor na uitvoerig on- 
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derzoek geen oorzaak wordt gevon-
den en die in enkele weken tijd spon-
taan in regressie gaan zonder dat the-
rapeutisch ingrijpen of verdere dia-
gnostiek (op grond van dit beloop) 
noodzakelijk is. Het is duidelijk dat 
deze groep een infectieuze oorzaak 
moet hebben (zie ook patiëntenon-
derzoek). 
Het zwaartepunt bij de differentiële 
diagnostiek zal echter op het aanto-
nen of uitsluiten van een maligne pro-
ces van het lymfoïde apparaat komen 
te liggen als de zwelling reeds een vrij 
lange anamnese heeft (enkele maan-
den), bij het onderzoek geen directe 
oorzaak (ontsteking) wordt gevonden 
of wanneer er multipele lymfklier-
zwellingen worden geconstateerd 
(soms als een streng te palperen). Als 
tevens de consistentie van de lymf-
klier hard is en niet pijnlijk bij palpa-
tie, versterkt dit nog de gedachte aan 
een maligne proces. 
De meest voorkomende maligne aan-
doeningen van het lymfoïde apparaat, 
die in eerste instantie een solitaire 
lymfklierzwelling kunnen geven, zijn 
o.a.: de ziekte van Hodgkin, reticulo-
sarcoom en lymfosarcoom (Cleton, 
1973). 
Een gezwollen lymfklier als gevolg 
van een metastase van een nog niet 
ontdekte tumor is relatief zeldzaam. 
Meestal betreft het een metastase 
van een reeds bekende, nabij gelegen 
tumor (na operatie, bestraling, enz.), 
b.v. lipcarcinoom, tongcarcinoom of 
parotistumor. De mogelijkheid is 
echter aanwezig dat een gezwollen 
lymfklier hoog in de hals een eerste 
manifestatie is van een tot dan toe 
nog onopgemerkt gebleven primaire 
tumor. Een goed uitgevoerd onder-
zoek brengt deze dan vaak aan het 
licht. 
Bij de differentiële diagnose komt te-
vens nog een groep afwijkingen ter 
sprake, die niet uitgaan van het lym- 
foïde apparaat, maar door hun lokali-
satie en klinisch beeld gelijkenis kun- 
nen vertonen met een lymfklierzwel-
ling. Een overzicht van de belangrijk-
ste afwijkingen uit deze groep wordt 
in tabel II gegeven. 
De diverse vormen en stadia van 
kaakontstekingen, die kunnen doen 

denken aan een lymfadenitis, zijn: 
infiltraat (chronisch), subcutaan ab-
ces (chronisch), submandibulair ab-
ces en submentaal abces. Een chro-
nisch infiltraat, vooral als gevolg van 
ondeskundige toepassing van antibio-
tica, kan klinisch niet te onderschei-
den zijn van een lymfadenitis (afb. 
5). Na grondig onderzoek en een juist 
interpreteren van de klinische gege-
vens zijn de meeste odontogene ont-
stekingsvormen, als boven genoemd, 
goed af te grenzen van een lymfade-
nitis (Vriezen, 1970). 

Afb. 5. Een buccaal gelokaliseerde lymfadeni-
tis. De afwijking imponeerde aanvankelijk als 
een chronisch infiltraat. Microbacterieel en 
pathologisch-anatomisch onderzoek van uit de 
afwijking verkregen materiaal leverde de diag-
nose lymfadenitis ten gevolge van een strepto-
kokkeninfectie. (Pk. 74/532.) 

Een lymfklierzwelling, welke sub-
mandibulair of subdigastrisch is gelo-
kaliseerd, kan klinisch veel lijken op 
een zwelling uitgaande van de gl. 
submandibularis of van de onderpool 
van de gl.parotis. Bij een niet te forse 
zwelling is het mogelijk door bimanu-
eel te palperen een indruk te krijgen 
of de zwelling een lymfklier, dan wel 
de gl.submandibularis is. Een lymf-
klier ligt meestal vlak tegen de kaak-
rand en is dan onafhankelijk te palpe-
ren van de gl. submandibularis, die 
wat meer mediaan ligt. Bij een forse 
zwelling kan dit onderscheid moeilijk 
door palpatie vast te stellen zijn. Een 
zwelling uitgaande van een lymfklier 

breidt zich in tegenstelling tot een 
zwelling van de gl. submandibularis 
vrij snel uit tot over de kaakrand 
(afb. 6a en 6b en afb. 7). 

Afb. 6a. Een submandibulaire lymfklierzwel-
ling, veroorzaakt door kattekrabziekte, waar-
bij de zwelling duidelijk over de onderrand van 
de mandibula grijpt. (Pk. 74/5181.) 

Afb. 6b. Dezelfde patiënt van opzij gezien. 

Röntgenopnamen van de gl. subman-
dibularis en eventueel ook van de gl. 
parotis bij een lokalisatie ter hoogte 
van de kaakhoek, zullen in deze ge-
vallen niet achterwege mogen blijven 
en zullen aangevuld moeten worden 
met sialografie en/of sialotomografie 
om diagnostisch zeker te zijn. 
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Afb. 7. In vergelijking met afb. 5 is deze 
submandibulaire zwelling meer caudaal gelo-
kaliseerd. Het betreft hier een karakteristieke 
zwelling van de gI. submandibularis op basis 
van een sialolithiasis. (Pk. 72/4875.) 

Afb. 8. Deze zwelling ter hoogte van de kaak-
hoek zou op het eerste gezicht een gezwollen 
lymfklier kunnen zijn of een zwelling van de 
gl. submandibularis. Bij nader onderzoek 
blijkt de zwelling echter veroorzaakt te wor-
den door een tumor mixtus in de onderpool 
van de gI. parotis. (Pk. 73/743.) 

Tumoren en ontstekingsprocessen 
van de speekselklieren zelf, zullen 
daarmee vaak kunnen worden opge-
spoord.  (afb. 8). Ook zwellingen op 
basis van ontwikkelingsstoornissen 
kunnen doen denken aan een lymf-
klierzwelling. De belangrijkste hier-
van zijn de laterale halscyste, de me-
diane halscyste en de dermoidcyste. 
De laterale halscyste is meestal ka-
rakteristiek gelokaliseerd, mediaal 
van en aan de voorrand van de m. 
sternocleidomastoïdeus. Een media-
ne halscyste komt het meest voor 
onder het niveau van het hyoid. Bei-
de zullen zelden verward worden met 
een odontogene lymfadenitis. Dit 

geldt ook voor de dermoïdcyste, die 
meestal boven de m. mylohyoïdeus is 
gelegen, doch zich een enkele maal 
primair submentaal kan manifeste-
ren. Andere cysten en weke delen 
tumoren, zoals b.v. de atheroom-
cyste, lipomen, lymfangiomen en kie-
mangiomen, zijn zelden een differen-
tieel diagnostisch struikelblok ten op-
zichte van een lymfadenitis. 

Aanvullend onderzoek en therapie 
Op de afdeling Mondheelkunde van 
het Academisch Ziekenhuis te Gro-
ningen wordt bij verdenking op een 
lymfadenitis in principe de volgende 
gedragslijn gevolgd. Bij het eerste 
consult wordt gezocht naar odonto-
gene oorzaken, infectieuze mondmu- 
cosa-afwijkingen 	en 	infectieuze 
speekselklierprocessen. Deze wor-
den uitgesloten of behandeld. Bij 
ontstekingen aan de huid of van de 
keel wordt de patiënt naar de desbe-
treffende afdeling verwezen. Wan-
neer een kat als huisdier wordt ge-
houden, of er kattekrabben aanwezig 
zijn, wordt na uitsluiting van boven-
staande mogelijkheden de patiënt 
met behulp van een huidtest tegelij-
kertijd gescreend op kattekrabziekte 
en tuberculose. Als geen directe oor-
zaak voor de lymfklierzwelling kan 
worden aangetoond, wordt afhanke-
lijk van de anamnese (met name de 
duur), de gezondheidstoestand van 
de patiënt (algemene ziektesympto-
men) en het klinisch beeld, beslist of 
aansluitend uitgebreid verder specia-
listisch onderzoek zal worden aange-
vraagd. Wanneer hiertoe geen aanlei-
ding bestaat, wordt de patiënt weke-
lijks nauwkeurig gecontroleerd op 
progressie, regressie en abcedering 
van de lymfadenitis of het alsnog tot 
uiting komen van de primaire oor-
zaak. 
Bij abcedering wordt geïncideerd, de 
pus gekweekt op pathogene micro-
organismen en gedraineerd via de in-
cisie-wond tot het proces tot rust is 
gekomen. In geval van kattekrab-
ziekte kan men eventueel ook het 
abces puncteren en leegzuigen. Als er 
geen abcedering optreedt en er toch 
een onstekingsbeeld is, zal de contro-
leperiode meestal niet langer dan 6 

weken mogen zijn. Als er klinisch 
dan nog geen regressie waarneem-
baar is, zal alsnog chirurgisch of in-
ternistisch onderzoek worden ver-
zocht. Het zal duidelijk zijn dat bij 
progressie van , de zwelling zonder 
ontstekings- of abcederingssympto-
men dit onderzoek onverwijld moet 
plaatsvinden. Voor de tandarts is het 
raadzaam om na uitsluiting van een 
odontogene oorzaak voor een lymfa-
denitis (ontsteking) en andere direct 
zichtbare infectieuze processen, bij 
een niet te lange anamnese (tot maxi-
maal 3 weken), de controleperiode na 
het eerste consult nooit langer te la-
ten worden dan twee weken, waarbij 
hij de patiënt tenminste eenmaal per 
week zal terugzien (in totaal dus 2 
controles). Is er op dat moment geen 
oorzaak voor de lymfadenitis aan-
toonbaar en zijn er geen tekenen van 
regressie, dan is verwijzing noodza-
kelijk. In alle gevallen waarin er geen 
duidelijke ontstekingsanamnese is of 
het klinische beeld niet past bij dat 
van een ontstoken lymfklier, is een 
directe verwijzing altijd de beste op-
lossing. Ook in deze gevallen dient 
men een odontogene genese desal-
niettemin uit te sluiten. 

Patiëntenonderzoek 
Om een indruk te krijgen over het 
voorkomen van het beeld van solitai-
re acute of subacute lymfadenitis op 
de Polikliniek Mondheelkunde van 
het Academisch Ziekenhuis te Gro-
ningen werden alle gevallen van lym-
fadenitis of vermoede lymfadenitis, 
over een periode van drie en een half-
jaar (1971 t/m medio 1974) verza-
meld. 
In totaal werden 137 patiënten met 
deze vermoedelijke diagnose geregi-
streerd: 64 vrouwen en 73 mannen 
(afb.9). Het merendeel van het totale 
aantal patiënten was jonger dan 30 
jaar (99 patiënten), terwijl het aantal 
personen tussen 30 en 50 jaar onge-
veer even groot was als het aantal 
patiënten ouder dan 50 jaar, respec-
tievelijk 17 en 21. In alle leeftijds-
groepen bleken ongeveer evenveel 
mannen als vrouwen voor te komen. 
Op grond van de uiteindelijk gestelde 
diagnose werd een indeling gemaakt 

103 



J 
\ 

, 

MICRO- 	 AAN- 
ORGANISME/AFWIJKING 	TAL 

humane tubercel-bacil 	 0 
atypische mycobacterie 	 4 
stafylokok 	 3 
streptokok 	 4 
impetigo 	 I 
kattekrabziekte 
mononucleosis infectiosa 
herpes labialis 	 3 
toxoplasmose 	 2 
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Afb. 9. Verdeling van de 137 beoordeelde pa-
tiënten naar leeftijd en geslacht. Patiënten ou-
der dan 50 jaar zijn in één kolom onderge-
bracht (> 50). 

in vier groepen: odontogene lymfade-
nitis, infectieuze lymfadenitis, lym-
fadenitis e causa ignota (E.C.I.) en 
cysten of tumoren. Een odontogene 
oorzaak van een lymfadenitis kon in 
25 gevallen (16 vrouwen en 9 man-
nen) worden aangetoond (afb. 10a). 
Het merendeel van deze patiënten 
was jonger dan 30 jaar (21 gevallen). 
Kinderen jonger dan 5 jaar kwamen 
niet in de groep voor. De meest geno-
teerde oorzaken waren: periapicale 
granulomen, gingivitis en diepe poc-
kets en achtergebleven radices (tab. 
III). In een 3-tal gevallen was een 
ontstoken melkmolaar de oorzaak 
van de lymfadenitis. Zoals te ver-
wachten was, waren de meeste odon-
togene lymfadenitides submandibu-
lair gelokaliseerd, daarna volgde de 
buccale lokalisatie (afb. 11). Een sub-
mentale of subdigastrische lokalisatie 
werd relatief zelden gezien. 
Het aantal gevallen van infectieuze 
lymfadenitis bedroeg 33 (15 vrouwen 
en 18 mannen) (afb. 10b). Ook hier 
waren vrijwel alle patiënten jonger 
dan 30 jaar (31 gevallen). Maar in 
tegenstelling tot de odontogene lym-
fadenitis bleek het aantal zeer jeugdi-
ge patiëntjes sterk te overheersen: er 
waren 20 patiënten jonger dan 15 
jaar. Geen van de personen met een 
infectieuze lymfadenitis was ouder 
dan 50 jaar. De belangrijkste oorza-
ken in deze groep lijken te zijn: stafy-
lokokken- en streptokokken-infec- 

ties, kattekrabziekte, luchtweg-
infecties en ontstekingen op basis 
van atypische mycobacteriën (tab. 
IV). 

ODONTOGENE LYMFADENITIS 

TOTAAL 25 PAT. 
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20 	30 	40 	50 	> 50 
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Afb. 10a. Leeftijdsverdeling van de patiënten 
met een odontogene lymfadenitis. 

INFECTIEUZE LYMFADENITIS 
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Af b. 10b. Leeftijdsverdeling van de patiënten 
met een infectieuze lymfadenitis. 
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Afb. 10c. Leeftijdsverdeling van de patiënten 

met een lymfadenitis E.C.I. 

TUMOREN EN CYSTEN 

TOTAAL 25 PAT. 

15 
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10 

Afb. 10d. Leeftijdsverdeling van de patiënten 
met een cyste of tumor, die oorspronkelijk als 
een mogelijke lymfadenitis was beoordeeld. 

Tab. IV. Specificatie van de gevallen van in-
fectieuze lymfadenitis naar oorzakelijk micro-
organisme of ziektebeeld. 

Ook deze vorm van lymfadenitis 
werd het meest submandibulair aan-
getroffen, daarop volgde de submen-
tale lokalisatie (afb. 11). Verbazing-
wekkend was de omvang van de 
groep e causa ignota gevallen, d.w.z. 
die gevallen waar geen oorzaak werd 
gevonden en de lymfadenitis spon-
taan in regressie ging tijdens de klini-
sche follow-up periode. Deze groep 
bestond uit 54 patiënten (25 vrouwen 
en 29 mannen) (afb. 10c). Het meren-
deel van deze patiënten was jonger 
dan 30 jaar (39 gevallen). In vergelij-
king met de vorige groepen lijkt met 
name het aantal patiënten ouder dan 
50 jaar groter. Bij deze groep kwam 
ook de submandibulaire lokalisatie 
weer verreweg het meest frequent 
voor (afb. 11). De laatste groep, cys-
ten en tumoren, werd gevormd door 
die afwijkingen welke in eerste in-
stantie als een lymfadenitis werden 
beschouwd, maar waar de uiteindelij-
ke diagnose een cysteuze afwijking 
opleverde of een neoplasma (benigne 
of maligne). 
Deze groep bestond uit 25 patiënten 
(17 mannen en 8 vrouwen) (afb. 10d). 
Bijna de helft van dit aantal patiënten 
(12) bleek ouder te zijn dan 50 jaar. 
Toch is het aantal patiënten jonger 
dan 30 jaar ook nog aanzienlijk (8). 
Het laatste aantal werd gevormd 
door drie gevallen van laterale hals-
cyste, een cyste van de gl. submandi-
bularis, een submandibulair lipoom, 
een tumor mixtus van de onderpool 
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AAN- 
TAL 

AFWIJKING 

laterale halscyste 
mediane halscyste 
cyste gl. submandibularis 
lipoom submandibulair 
tumor mixtus gl. parotis 
tumor mixtus gl. submandibu 
laris 
ectopisch 
schildklierweefsel 
submandibulair 
maligne afwijkingen 
lymfoide apparaat 
metastasen 
carcinoom gl. submandibularis 

5 
7 
1 

4 
0 
1 
1 
4 

D 6 
I 4 
E 5 

C/T 0 

D 0 
I 	0 
E 2 

C/T 2 

D 2 
I 	5 
E 6 

C/T 0 

D 1
0  i  / / 

E 6 
C/T 11 

\ D 16 
\I 24 

E 35 
C/T 12 
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van de gl. parotis en twee gevallen 
van maligne afwijkingen van het lym-
foïde apparaat (tabel V). 
De overige gevallen van maligne af-
wijkingen (11 patiënten) waren ouder 
dan 50 jaar (metastasen, maligne af-
wijkingen van het lymfoïde apparaat 
en een carcinoom van de gl. subman-
dibularis). 
In afbeelding 11 zijn ook voor deze 
groep de aantallen per lokalisatie 
aangegeven. 

Tab. V. Specificatie van de gevallen van cys-
ten/tumoren, lijkend op een lymfklierzwelling, 
naar uiteindelijke diagnose. 

Ook hier blijkt weer de voorkeur 
voor de submandibulaire lokalisatie, 
maar toch zijn er duidelijk meer ge-
vallen met een subdigastrische lokali-
satie. (Een laterale halscyste werd als 
subdigastrisch gescoord evenals de 
tumoren van de onderpool van de gl. 
parotis.) 
In het onderzochte materiaal kwam 
geen mediane halscyste voor, maar 
wel een geval van submandibulair ge-
legen ectopisch schildklierweefsel. 
De metastasen waren voor het me-
rendeel bekende gevallen met een 
status na behandeling wegens lipcar-
cinoom en parotiscarcinoom. Ook 
enkele gevallen met metastasen van 
een tumor met onbekende lokalisatie 
werden gezien. Bij de maligne afwij-
kingen van het lymfoïde apparaat 
kwamen de diagnoses reticulosar-
coom (2) en M. Hodgkin (2) het 
vaakst voor. 

Conclusies 
De betrekkelijk kleine groep onder- 

Mb. 11. Overzicht van de lokalisaties van de 
odontogene lymfadenitides (D), de infectieuze 
lymfadenitides (I), de lymfadenitides E.C.I. 
(E) en de cysten/tumoren (C/T). 

zochte patiënten leent zich niet voor 
een statistische bewerking. Mis-
schien is het echter toch geoorloofd 
enige voorzichtige opmerkingen te 
maken. Een odontogene lymfadenitis 
is beslist niet zeldzaam, maar komt in 
deze serie minder voor dan de infec-
tieuze lymfadenitis. Deze laatste 
wordt vooral op de kinderleeftijd 
gezien. 
In relatief veel gevallen, die zeer 
waarschijnlijk ook tot de groep infec-
tieuze lymfadenitis behoren, blijft 
een definitieve diagnose achterwege 
(lymfadenitis E.C.I.). Vaak trad na-
melijk een snelle spontane regressie 
op tijdens de klinische controles, het-
geen een verder onderzoek naar de 
aard van de lymfadenitis overbodig 
maakte. 
Het is echter vooral deze groep met 
onduidelijke oorzaak die strenge ei-
sen stelt aan de clinicus, die deze 
patiënten in observatie houdt, daar 
hij er zeker van moet zijn niet met 
een neoplasma te maken te hebben. 
Een streng controleregiem is in deze 
gevallen, waarbij de diagnose eigen-
lijk niet zeker is, noodzakelijk en 
mag zoals reeds eerder werd gesteld, 
naar onze mening beslist niet langer 
dan 6 weken bedragen (vanaf het be-
gin van de anamnese), als er geen 
tekenen van regressie optreden. 
Bij progressie van de zwelling zonder 
abcederingsneiging, is het duidelijk 
dat deze periode korter moet zijn. 
Deze stelling wordt zeker onder-
streept door het aanzienlijk aantal ge-
vallen van submandibulaire cysten en 

neoplasma's die in deze serie voorko-
men. Een lymfklierzwelling, die sub-
digastrisch is gelokaliseerd, zal zeker 
bij ontbreken van een duidelijke dia-
gnose meteen aan de chirurg-onco-
loog gepresenteerd moeten worden, 
daar bij deze lokalisatie een infec-
tieuze oorzaak van de lymfadenitis 
veel minder vaak wordt gezien. 
Tenslotte lijkt het duidelijk dat met 
name de maligne neoplasma's veel 
minder gezien worden in de leef tijds-
groep jonger dan 30 jaar. 
Het tegenovergestelde geldt voor de 
odontogene, infectieuze en de lymfa-
denitis met een causa ignota. Echter 
dient met nadruk te worden gesteld 
dat een jeugdige leeftijd het voorko-
men van een neoplasma niet uitsluit 
zoals trouwens ook uit ons materiaal 
blijkt. 
Als richtlijn bij het onderzoek van 
een patiënt met een lymfklierzwel-
ling, op elke leeftijd, zonder duidelijk 
aantoonbare oorzaak, moet dan ook 
gelden: iedere lymfklierzwelling 
dient, tot anders bewezen is, als een 
neoplasma beschouwd te worden. 

Graag wil ik bij dezen Drs. A. Vermey, van de 
afdeling Oncologie danken voor zijn waarde-
volle suggesties en correcties bij het tot stand 
komen van dit artikel. 

Summary: 
The topographic anatomy, the examination 
and the differential diagnosis of lymphatic 
swellings high in the neck are discussed. Spe-
cial attention is given to the so called `odonto-
genic lymphadenitis'. An indication is given 
for the clinical course in case of lymphatic 
swellings high in the neck. The findings in a 
group of 137 patients with a suspected lym-
phadenitis are discussed. 
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Om het functioneren van een per-
soon, organisatie of systeem te kun-
nen beoordelen dient men de be-
schikking te hebben over goed gefor-
muleerde operationele doelstellin-
gen. Voor de tandheelkundige ge-
zondheidszorg in Nederland ontbre-
ken deze doelstellingen tot op heden 
nog. Echter over een ding is men het 
eens dat ook het systeem voor de 
Nederlandse tandheelkundige ge-
zondheidszorg net als elk verzor-
gingssysteem een optimale baten/ 
kostenverhouding zal moeten heb-
ben, nuttig moet zijn voor de ontvan-
ger en doeltreffend (Aakster, 1973). 
In ieder restauratief tandheelkundig 
verzorgingssysteem worden resulta-
ten geproduceerd in de vorm van res-
tauraties. Aan het produceren zijn 
kosten verbonden. De resultaten 
hebben een bepaalde mate van effec-
tiviteit. Er is in het systeem een zeke-
re efficiëntie. Bij de discussies nu 
over de effectiviteit worden vrijwel 
altijd alleen argumenten aangevoerd, 
die op het gebied van efficiëntie lig-
gen In een tijd, waarin steeds meer 
oyer de kostenbeheersing in de ge-
zondheidszorg wordt gesproken, is 
dit een onvermijdelijke zaak. Het is 
dan ook niet meer reëel effectiviteits-
problemen te benaderen zonder daar-
bij ook de efficiëntie erin mede te 
betrekken. Omgekeerd mag bij dis-
cussies over de efficiëntie de effecti-
viteit niet buiten beschouwing wor-
den gelaten. De vraag is nu of er 
verband bestaat tussen de factor re-
sultaat (de baten) en de factor kosten 

(de kosten). De twee factoren wor-
den in verhouding tot elkaar: de 
baten/kosten-verhouding genoemd. 
Een waardetoekenning aan deze ver-
houding en de invloed daarop van de 
effectiviteit en de efficiëntie is voor 
de curatieve tandheelkunde in Ne-
derland niet bekend. 
Door In 't Veld (1975) is voor indus-
triële toepassingen het verband tus-
sen de baten en de kosten geanaly-
seerd en verder uitgewerkt. De aan-
leiding daartoe was, dat de industrie 
al veel langer en op veel grotere 
schaal wordt geconfronteerd met op-
brengst- en kostenproblemen. Juist in 
een tijd van economische recessie of 
stagnatie en van het besef, dat zuinig 
moet worden omgesprongen met 
grondstoffen, kapitaal en arbeid lijkt 
het alsof deze problemen in het mid-
delpunt van de belangstelling staan. 
De analyse van In 't Veld resulteerde 
in een model, waarin met een aantal 
eenvoudige formules het verband 
tussen baten, kosten en de wissel-
werking daarop van effectiviteit en 
efficiëntie kan worden weergegeven. 
Gebleken is, dat dit model en de ge-
hanteerde formules zich zeer goed 
lenen voor abstrahering van de res-
tauratieve tandheelkundige zorgsitu-
atie, zoals die op dit moment in Ne-
derland bestaat. 

Theoretische produktiviteit 
Ieder restauratief tandheelkundig 
verzorgingssysteem produceert re-
sultaten in de vorm van restauraties. 

Samenvatting: 
Een van de algemene doelstellingen 
van tandheelkundige gezondheidszorg 
is, dat het systeem van de zorg een 
optimale verhouding tussen de baten en 
de kosten moet hebben. Indien men de 
doelstelling wil toetsen, dient deze 
eerst operationeel te worden gemaakt. 
Voor de restauratieve tandheelkundige 
zorg is hiervoor een model beschreven. 
In dit model is het verband geanaly-
seerd tussen baten en kosten van res-
tauratieve zorg. Vervolgens is nage-
gaan hoe de wisselwerking daarop is 
van de efficiëntie en de effectiviteit. 
Toegepast wetenschappelijk onderzoek 
in de restauratieve tandheelkunde dient 
in deze tijd zoveel mogelijk op het be-
schreven model te worden gericht. 

De beoogde resultaten zijn: duurza-
me restauraties. Gegevens over de 
duurzaamheid van de restauraties be-
staan echter niet of nauwelijks. Aan 
het produceren zijn kosten verbon-
den. In dit geval o.a. het arbeidsloon, 
de materiaalkosten en de kosten van 
tandtechnische werkzaamheden. Er 
zijn echter ook nog andere kosten, 
zoals investeringen in organisaties, 
gebouwen en installaties en de kosten 
van de opleiding van diegenen, die 
aan het produktieproces deelnemen 
(b.v. tandartsen, hulpkrachten, stoel-
assistenten en tandtechnici). Door In 
't Veld is daarom een veel meer om-
vattend begrip voor produktiekosten 
ingevoerd. Hij noemde dit het offer. 
In de restauratieve tandheelkunde 
zijn produktiekosten nooit weergege-
ven volgens dit begrip. Het is ook 
niet vast te stellen, omdat over de 
beoogde resultaten niets bekend is. 
Wel is er altijd het streven om de 
kosten, ongeacht het resultaat, zo mi-
nimaal mogelijk te houden. 
Het beoogde resultaat en het ver-
wachte offer daarbij kunnen in ver- 
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