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1. Inleiding 

De omvang van het gebruik van genees-
middelen is een bron van zorg voor velen: 
de overheid, de ziekenfondsen en verzeke-
ringen en niet zelden ook voor de 'uitvoer-
ders', in casu de (tand)artsen en de pa-
tiënten. De tandarts-practicus zal niet aan 
het medicijngebruik van zijn patiënten 
kunnen voorbijgaan, niet zozeer vanwege 
de omvang daarvan, maar de wisselwer-
kingen, die tussen geneesmiddelen en het 
tandheelkundige handelen kunnen be-
staan. Dergelijke interacties zijn op zich 
niet nieuw en zijn reeds in talloze vormen 
beschreven. Van meer belang is het feit of 
de algemeen-practicus zich dit ook voort-
durend realiseert en dit bij zijn handelen 
tot uitvoering brengt. Gebeurt dit niet, dan 
zal dit afbreuk kunnen doen aan de algehe-
le gezondheid van de patiënt. Gelukkig zal 
dit niet voortdurend tot calamiteiten be-
hoeven te leiden; maar bij een niet goed op 
elkaar afgestemd zijn van tandheelkundige 
behandeling en medicijngebruik zullen vrij 
gemakkelijk voor beide partijen onaange-
name situaties kunnen ontstaan.' 
Gezien het grote aantal geneesmiddelen, 
dat ter beschikking staat, is het onmogelijk 
in een artikel als dit volledig te zijn. De te 
noemen medicijnen zullen veelal slechts 
voorbeelden kunnen zijn, ook al behoren 
ze tot de meest voorgeschrevene. 

2. De relatie tussen geneesmiddel en 
ziekte 

Geneesmiddelen behoren bij ziekte en het 
is dus onvolledig om bij een bespreking 
van de relatie tussen het tandheelkundige 
handelen en het medicijngebruik van de 
patiënt de aanleiding tot deze medicatie 
buiten beschouwing te laten. Het kan juist 
dit laatste zijn, veel meer dan het gebruikte 
medicament zelf, waarmee de tandarts bij 
zijn werk rekening moet houden. Als voor-
beeld kan worden genoemd een patiënt, 
die Nitrobaat® gebruikt en bij wie u tijdens 
de behandeling mogelijk een aanval van 
angina pectoris kunt verwachten. Omge-
keerd echter kan de kennis van een be-
paald lijden bij de patiënt het gebruik van 
bepaalde geneesmiddelen doen vermoe-
den; zo zal in veel gevallen iemand met een 
doorgemaakt ` hartinfarct antistollingsme-
dicatie hebben. 
Afwijkingen in de mond als uiting van een 
algemene ziekte alsmede allergische reac-
ties, zowel plaatselijk als algemeen, op 
medicijnen worden hier niet besproken; 

deze onderwerpen worden elders in dit 
nummer beschreven. De overige voor de 
tandarts van belang zijnde onderwerpen 
laten zich in de volgende rubrieken in-
delen: 
Het gebruik van: 
— geneesmiddelen, die (niet-allergische) 

afwijkingen in de mond kunnen veroor-
zaken; 

— geneesmiddelen, die het tandheelkun-
dige handelen beïnvloeden, ook ten 
aanzien van voor- of nazorg; 

— geneesmiddelen, die een ziekte signale-
ren, die het tandheelkundig handelen 
beïnvloedt. 

Voornoemde drie facetten kunnen ook in 
combinatie bij één patiënt aanwezig zijn. 
Derhalve zullen de paragrafen van dit arti-
kel ook niet volledig van elkaar zijn te 
scheiden. 

3. Geneesmiddelen en afwijkingen in de 
mond 

Het uitgangspunt voor deze paragraaf is 
datgene, wat de tandarts ziet, dus de afwij-
king; secundair daaraan wordt de mogelij-
ke oorzaak in de vorm van een aantal veel 
toegepaste geneesmiddelen genoemd. 

3.1. Mucositis 

Hier dienen direct de cytostatica te wor-
den genoemd, die de voortdurende ver-
nieuwing van slijm- en epitheelcellen be-
lemmeren. Ook de grote speekselklieren 
kunnen worden beschadigd met als gevolg 
indikking van het speeksel, droge mond, 
cariësprogressie en ontstekingen. Bijzon-
der berucht in dezen zijn methotrexaat en 
doxorubicine. De mucositis zal vaak ge-
paard gaan met erosies, ulcera en gingi-
vitis. 
Het tijdig inschakelen van de tandarts bij 
de behandeling met cytostatica is voor de 
patiënt van groot belang.2  

3.2. Ulcera 

Een ulcus in de mond kan zeer uiteenlo-
pende oorzaken hebben. Elk trauma en 
iedere beschadigde papel of bulla kan gaan 
ulcereren. Daar waar medicamenten vesi-
culae, bullae of papels kunnen doen ont-
staan, kunnen ze secundair ook tot ulcera-
tie aanleiding geven. 
Direct ulcererende effecten komen ook 
voor. Het meest bekend is het aspirine-
ulcus: door plaatselijke slijmvliesbescha-
diging ontstaat, meestal in de buccale om- 

Samenvatting: 

Geneesmiddelen kunnen op verschillen-
de wijzen consequenties hebben voor de 
praktizerende tandarts; naast het ver-
oorzaken van afwijkingen in de mond 
kunnen ze tandheelkundig handelen di-
rect dan wel indirect beïnvloeden, door-
dat hun gebruik wijst op het bestaan van 
een ziekte waarmee de tandarts rekening 
moet houden. 

slagplooi, een onregelmatig gevormd ul-
cus, vaak met een wit beslag. 
Minder bekend, maar eveneens volgens 
het beginsel van de lokale toxiciteit ont-
staand, zijn ulcera ten gevolge van sublin-
guaal isoprenaline (Aleudrin®), het in de 
mond houden van indomethacine (Indo-
cid®) of pyrazolonderivaten (Butazolidi-
ne®, Tomanol®, Tanderil®). 

3.3. Schimmelinfecties 

Groei van schimmels in de mondholte, 
meestal Candida, op medicamenteuze ba-
sis berust op twee principes. In de eerste 
plaats door vermindering van de immuno-
logische afweer zoals bij het gebruik van 
cytostatica of bijnierschorshormonen 
(prednisolon, dexametason, triamcino-
lon). In de tweede plaats wordt het vaak 
gezien bij verstoring van de bacteriële flora 
in het maagdarmkanaal als gevolg van 
(langdurig) gebruik van antibiotica; de van 
nature aanwezige anaërobe bacteriën wor-
den zodanig onderdrukt, dat andere, vaak 
gramnegatieve stammen en schimmels de 
overhand gaan krijgen. Is er dan tevens 
een onvoldoende immunologische afweer 
zoals bij patiënten met leukemie of met 
cytostatische therapie, dan kan gemakke-
lijk een sepsis ontstaan door normaliter in 
de darm levende micro-organismen. Bij 
deze patiënten moet een antibioticumbe-
leid op basis van selectieve darmdeconta-
minatie (SDD) worden gevoerd.3  

3.4. Bloedingen 

Kleinere of grotere bloedingen van de 
slijmvliezen in de mondholte als gevolg 
van geneesmiddelengebruik kunnen langs 
twee wegen tot stand komen. Een overdo-
sering van middelen, die vertragingen van 
de bloedstolling tot doel hebben (heparine, 
Calparine® of coumarinederivaten: Sin-
trom®, Marcoumar®, Warfarin®) veroor-
zaakt echter zelden bloedingen in de 
mond. Medicijnen, die als schadelijke bij-
werking beenmergsuppressie hebben en 
langs die weg tot een thrombocytopenie 
kunnen leiden, echter wel: pyrazolonderi-
vaten (Butazolidine®, Tanderil®, Toma-
nol®), goud (bij chronisch reuma), thyreo- 
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statica (methyl- en propylthiouracil), ace-
tosalicylzuur en uiteraard de cytostatica. 

3.5. Xerostomie 

Naast de toxische speekselklierbeschadi-
ging door cytostatica kan ook farmacologi-
sche functievermindering bij medicijnge-
bruik worden gezien. De aard van de aan-
doeningen, waarvoor deze middelen wor-
den voorgeschreven, kan zeer uiteenlo-
pen. Zo kan een droge mond voorkomen 
bij het gebruik van anticholinergica bij de 
ziekte van Parkinson (Akineton®, Arta-
ne®, Disipal®), H2-receptorblokkerende 
middelen ter remming van de maagzuurse-
cretie (cimetidine = Tagamet®, ranitidine 
= Zantac®), antihistaminica (Multergan®, 
Polaramine®), antihypertensiva (methyl-
dopa = Aldomet® of Sembrina®, clonidine 
= Catapresan®, guanfacine-HC1 = Estu-
lic®, prazosine = Minipress®, reserpine = 
Adelphan® of Brinerdin®), cyclische anti-
depressiva (clomiparine = Anafranil®, 
imipramine = Tofranil®, opipramol = Insi-
don®, maprotiline = Ludiomil®, doxepine 
= Quitaxon® of Sinequan®, amitriptyline 
= Tryptizol® of Sarotex®) en benzodiaze-
pines (diazepam = Valium® of Stesolid®, 
flurazepam = Dalmadorm®, nitrazepam = 
Mogadon® of Dumolid®, lorazepam = Te-
mesta®, flunitrazepam = Rohypnol®). 

3.6. Hypersalivatie 

Deze bijwerking komt weinig voor; wordt 
echter soms gezien bij het gebruik van 
cholinesteraseremmers als pilocarpine 
(oogdruppels) en pyridostigmine (= Mesti-
non®) en bij het tuberculostaticum ethio-
namide. 

3.7. Zwelling en/of pijn van de glandula 
parotis 

Een meestal niet-pijnlijke vergroting van 
de gl. parotis is bescheven bij gebruik van 
methyldopa (Aldomet®), fenylbutazonde-
rivaten (Butazolidine®, Tomanol®, Tan-
deril®), sulfapreparaten, het coumarinede-
rivaat Warfarine® en fenothiazines 
(chloorpromazine = Largactyl®, levopro-
mazine = Nozinan® = Minozinan®, pro-
mazine, thioridazine = Melleril®, perazine 
= Taxilan®, perfenazine = Trilafon®, 
chloorprotixeen = Truxal® = Taractan®, 
flupentixol = Fluanxol®) en terbutaline (= 
Bricanyl®). 
Het methyldopa (Aldomet®) kan boven-
dien pijn in de grote speekselklieren ver-
oorzaken; dit komt ook voor bij gebruik 
van clonidine (Catapresan®) ende cytosta-
tica bereid uit de vinca-alkaloiden (Vel-
be®, Oncovin®). 

3.8. Hyperplasie van de gingiva 

Het meest bekend is dit van de anti-epilep- 

tica uit de fenytoïne-groep; naast een sterk 
gezwollen bleke gingiva kan men ook een 
veranderde speekselsecretie en een verho-
ging van de hoeveelheid eiwit, lysozym en 
lactoferrine daarin vinden.' 
Gebruik van fenytoïnes tijdens de kinder-
leeftijd kan aanleiding geven tot vertraag-
de eruptie en klein blijven van de gebitsele-
menten. Gingivahyperplasie wordt even-
eens aangetroffen tijdens het gebruik van 
cromoglycaat (Lomudal®) bij allergie, van 
nifedipine (Adalat®) bij angina pectoris en 
van het cytostaticum cyclosporine A. 
De orale anti-conceptiva hebben tegen-
woordig een zodanige samenstelling, dat 
de voorheen beschreven hyperplasie van 
de gingiva nu niet meer voorkomt. 

3.9. Pigmentaties in de mondholte 

Een zwarte aanslag op het gebit kan wor-
den gezien bij het overigens vrij zeldzaam 
geworden gebruik van ijzerpreparaten in 
drankvorm. De gele verkleuring van de 
gebitselementen bij kinderen, wanneer de 
moeder tijdens de graviditeit tetracycline 
heeft gebruikt, is zo alom bekend, dat dit 
nauwelijks nog te verwachten valt. 
Zware metalen, met name goud bij de be-
handeling van chronisch reuma, kunnen 
paarsrode pigmentaties van de gingiva en 
wangmucosa veroorzaken. 
De cytostatica actinomycine D, doxorubi-
cine, cyclofosfamide en 5-fluorouracil 
kunnen een bruinzwarte verkleuring van 
huid en slijmvliezen geven; dit berust op 
een verstoring van de stofwisseling van 
melanine. Cis-platinum kan een grijswitte 
bandvormige verkleuring van de gingiva 
veroorzaken. 

Een bruine verkleuring van de tanden en 
het achterste deel van de tong kan het 
gevolg zijn van chloorhexidine. De zwarte 
haartong is het gevolg van een veranderde 
bacteriële flora door antibioticagebruik. 

3.10. Lymfadenopathie 

Fenytoïnepreparaten kunnen een gegene-
raliseerde lymfklierzwelling geven, waar-
voor geen verklaring is. Het beeld kan 
imponeren als een leukemie, zeker als er 
ook nog een door een dergelijk middel 
veroorzaakte megaloblastaire anemie aan-
wezig is met veel megaloblasten in het 
beenmerg. 
Ook de submandibulaire en cervicale klie-
ren kunnen meedoen. Als vrij zeldzame 
bijwerking is lymfklierzwelling ook be-
schreven na het gebruik van fenylbutazon 
en het anti-epilepticum primidon (Myso-
line®). 

3.11. Lichenoide erupties 

Dit beeld lijkt zeer sterk op lichen planus; 
het mechanisme is onbekend doch er zijn 

aanwijzingen gevonden, dat zowel een ty-
pe IV-allergie als een direct toxisch effect 
een rol spelen. Het fenomeen is waargeno-
men in relatie tot methyldopa (Aldomet®), 
het anti-malariamiddel chloroquine (Niva-
quine®), de orale anti-diabetesmiddelen 
chloorpropamide (Diabinese®) en tolbuta-
mide (Rastien®), chloorthiazide (Esi-
drex®), tetracyclines, furosemide (La-
six®), fenothiazides (Largactyl®, Nozi-
nan®, Minozinan®, Promazine®, Melle-
ril®, Taxilan®, Trilafon®, Truxal®, Flu-
anxol®). 

3.12. Erythema multiforme en Stevens-
Johnson syndroom 

Hoewel bullae, erosies en bloederige kor-
sten in de mondholte als uitingen van deze 
syndromen zijn gezien bij het gebruik van 
sulfa, penicilline, fenytoïnederivaten, fe-
nylbutazon en chloorpropamide (Diabine-
se®) is het nog volstrekt onzeker of en hoe 
deze medicatie daar een oorzakelijk ver-
band mee heeft. 

3.13. Toxische epidermale necrolyse (syn-
.droom van Leyll) 

Hierbij vindt men rode vlekken, blaren en 
loslating van de mucosa van de wangen en 
het epitheel van de huid. Er lijkt een ver-
band te bestaan met het gebruik van be-
paalde medicamenten als barbituraten, 
sulfapreparaten, fenytoïnes en antibiotica. 

3.14. Auto-immuunreacties 

Een op lupus erythematodes dissiminatus 
(L.E.D., S.L.E.) gelijkend beeld kan wor-
den gezien tijdens het gebruik van hydrala-
zine, fenytoïnepreparaten, methyldopa, 
primidon (Mysoline®) en het thyreostati-
cum thiouracyl. Het betreft een reactie 
waar tal van organen aan meedoen. De 
verschijnselen verdwijnen na staken van 
het medicament. 

3.15. Verandering van de smaak 

Vermindering of verlies van de smaak in 
relatie tot het gebruik van geneesmiddelen 
wordt vrij vaak gezien. Het bij chronisch 
reuma veel toegepaste penicillamine (Cu-
primine®, Kelatin®) tast de smaakorganen 
zelf aan. Verandering van de smaakkwali-
teit is verder beschreven door clofibraat 
(Atromidine®), lincomycine (Lincocin®), 
lithiumcarbonaat, metronidazol (Flagyl®), 
captopril (Capoten®) en tranquillizers (me-
probamaat, benzodiazepines: zie 3.5.). 

3.16. Centrale neuropathie 

Een passagère beeld, dat overeenkomst 
toont met de ziekte van Parkinson, wordt 
gezien bij het gebruik van fenothiazines 
(zie 3.11.). De patiënt kan daarbij last heb- 
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ben van kwijlen en abnormale niet-be-
heersbare bewegingen van de tong. 

3.17. Perifere neuropathie 

Prikkelingen en tintelingen rond de mond 
en/of in de wangen kunnen een klacht zijn, 
die voor kan komen bij het gebruik van een 
grote groep geneesmiddelen: streptomyci-
ne, colimycine, tetracyclines, nitrofuran-
toïne (Furadantine®), nalidixinezuur (Ne-
gram®), salazosulfapyridine (Salazopyri-
ne®), fenytoïnepreparaten, chloorpropa-
mide (Diabinese®), tolbutamide (Rasti-
non®), ergotamine bevattende middelen 
tegen migraine (Migril®), Cafergot®, Gy-
nergeen®, Cranimal®), cytostatica en cy-
clische antidepressiva (zie 3.5.). Van enige 
specificiteit is derhalve geen sprake. 
Een neuralgisch beeld kan men aantreffen 
bij medicatie met colimycine, acetazolami-
de (Diamox®) en hydralazine (Apreso-
line®). 

4. Geneesmiddelen, die het tandheelkun-
dig handelen beïnvloeden 

Deze paragraaf veronderstelt bekendheid 
van de tandarts met de eventuele medica-
tie van de patiënt en geeft aan, waaraan 
bijzondere aandacht moet worden ge-
schonken. 

4.1. Bronchusverwijdende middelen 

Deze sympaticomimetica (salbutamol = 
Ventolin®, terbutaline = Bricanyl®, iso-
prenaline = Medihaler-iso®) worden vaak 
toegediend als aërosol, waarbij elke `pull 
een vaste dosis bevat. De direct verlich-
tende werking houdt het gevaar in, dat te 
vaak een dosis wordt genomen met het 
risico van overdosering. Er treedt dan een 
averechts effect op door stimulering van 
de alfa-receptoren: bronchospasme. De 
tandarts dient bij een astma-aanval van een 
patiënt daarmee terdege rekening te 
houden. 

4.2. Anti-epileptica 

Indien een patiënt fenytoinederivaten 
krijgt, moet de tandarts extra aandacht 
schenken aan het tandvlees wegens de 
kans op gingivahyperplasie. 

4.3. Cytostatica 

Naast lokale effecten als mucositis, ulcera, 
speekselklieratrofie, xerpstomie en ca-
riësprogressie spelen ook algemene gevol-
gen zoals granulopenie, trombocytopenie 
en een toegenomen kans op infectie door 
de immunosuppressie een rol bij de tand-
heelkundige behandeling. De tandarts stel-
le zich uitvoerig op de hoogte van de stand 
van zaken via huisarts of specialist alvo-
rens met de behandeling te beginnen. Ac- 

tieve participatie van tandarts en mondhy-
giënist kunnen de patiënt voor veel onheil 
behoeden.2  

4.4. Antihistaminica 

De meest bekende bijwerkingen zijn xe-
rostomie, hartkloppingen en een minder 
helder bewustzijn. Veel gebruikte midde-
len zijn Multergan® en Polaramine®. De 
tandarts dient bedacht te zijn op meer dan 
normale toeneming van cariës en gingivi-
tis. Bij verdoving wordt bij voorkeur geen 
(nor)adrenaline bevattend anaestheticum 
gebruikt, daar dit de hartkloppingen zou 
kunnen doen toenemen. 

4.5. Anticoagulantia 

Naast de betekenis van het ontstollend 
effect van coumarinederivaten (Sintrom®, 
Marcoumar®, Warfarinee) is het voor de 
tandarts ook van belang te weten, waarom 
het middel is voorgeschreven: trombose, 
angina pectoris of hartinfarct, hartkunst-
klep. Moeten er extracties worden ver-
richt, dan kan worden geïnformeerd (huis-
arts, specialist) of de antistolling tijdelijk 
onderbroken of verminderd mag worden. 
Bij een goed ontstolde patiënt is de uitslag 
van de trombotest (de parameter voor con-
trole) 10-12% (of 30-35 seconden); onder 
optimale condities (gezond tandvlees, 
nauwkeurig overhechten) mogen dan 6f 4 
tot 6 éénwortelige elementen 6f 3 tot 4 
meerwortelige elementen worden geëxtra-
heerd. 
Mag de ontstolling tijdelijk verminderd 
worden (trombotest 15-20%), dan mag, 
onder dezelfde optimale condities, maxi-
maal tot halfzijdige extractie worden be-
sloten. 
Elke tandarts dient zich echter af te vragen 
of hij/zij een dergelijke ingreep onder deze 
omstandigheden zelf zal uitvoeren of dat 
hij/zij de patiënt naar een kaakchirurg in 
een kliniek zal verwijzen. 

4.6. Analgetica 

Salicylaten, fenylbutazon en prostaglandi-
ne-remmers (Indocid®, Brufen®) kunnen 
de aggregatie van trombocyten verminde-
ren, waardoor de bloedingstijd wordt ver-
lengd. De gebruikelijke doseringen zijn 
daarvoor echter te hoog maar bij lage 
bloedspiegels blijft de kans daarop bestaan 
en bij bloedige ingrepen zij men hierop 
bedacht. Fenylbutazon kan beenmergde-
pressie geven; men vergewisse zich van 
een voldoende aantal leukocyten en trom-
bocyten als het maken van wonden nood-
zakelijk is. 

4.7. Antihypertensiva 

Stoffen als methyldopa (Aldomet®), cloni-
dine (Catapresan®) en captopril (Capo- 

ten®) veroorzaken niet zelden orthostati-
sche hypotensie. Bij patiënten, die derge-
lijke middelen gebruiken moet de tandarts 
bedacht zijn op een collapsneiging bij plot-
seling overeind komen, dus als de patiënt 
uit de behandelstoel stapt. 

4.8. Anti-Parkinsonmiddelen 

Met name de levodopá (L-dopa, verwant 
aan methyldopa) bevattende medicijnen 
kunnen orthostatische hypotensie veroor-
zaken; zie 4.7. Veel gebruikt worden Eldo-
pal®, Larodopa®, Rigakin® en Sinemet®. 

4.9. Antidepressiva 

Fenothiazines (zie 3.7.), cyclische antide-
pressiva (zie 3.2.) en benzodiazepines (zie 
3.2.) veroorzaken een zekere mate van 
sufheid. Bovendien klagen gebruikers van 
deze middelen niet zelden over neiging tot 
collaberen, duizeligheid en hartkloppin-
gen. Dergelijke patiënten moeten dus niet 
te snel na het beëindigen van de behande-
ling overeind komen. Een lokaal anaesthe-
ticum met (nor)adrenaline kan de klachten 
doen toenemen. 

4.10. Immunodepressiva 

Bijnierschorshormonen (prednison) rem-
men de afweer tegen infecties, waardoor 
de kans op ontstekingen toeneemt, en ver-
tragen de wondgenezing. Dit vraagt extra 
aandacht van de tandarts (spoelen met 
chloorhexedine, wondtoilet). 
Voor cytostatica zie 4.3. 

4.11. Nifedipine (Adalat®) 

Dit is een van de middelen, die gingivahy-
perplasie kunnen veroorzaken; de tandarts 
dient daaraan de nodige aandacht te be-
steden. 

5. Geneesmiddelen, die een ziekte signa-
leren, die het tandheelkundig handelen 
kan beïnvloeden 

In deze gevallen gaat het om patiënten, bij 
wie het gebruik van één of meer genees-
middelen wijst op de aanwezigheid van een 
afwijking, waarmee de tandarts rekening 
moet houden. Het medicament zelf speelt 
daarbij geen of een andere rol. 

5.1. Bloed of bloedprodukten 

Bij polytransfusees bestaat een verhoogde 
kans op het hebben van hepatitis B of 
drager zijn van het virus. De tandarts zal 
bij de behandeling van deze patiënten de 
passende maatregelen moeten nemen. Dit 
geldt ook voor patiënten, die met chroni-
sche dialyse worden behandeld. 
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5.2. Antacida en H2-receptorblokkeerders 

Het gebruik hiervan kan wijzen op het 
bestaan van een maagzweer; analgetica, 
die salicylaten of fenylbutazon bevatten, 
zijn dan zeker gecontra-indiceerd. Ook 
kan deze medicatie worden gegeven we-
gens een refluxoesophagitis bij een hernia 
diafragmatica; in dat geval moet de patiënt 
niet in liggende maar in halfzittende hou-
ding worden behandeld. 

5.3. Digitalis 

Dit wijst op het bestaan van een decom-
pensatio cordis en/of hartritmestoornis-
sen. Deze patiënten kunnen kortademig 
worden als ze plat moeten liggen; een half-
zittende houding is gewenst. (Nor)adrena-
line bevattende anaesthetica kunnen beter 
niet worden gegeven wegens de kans op 
bloeddrukstijging en hartkloppingen bij in-
travasaal spuiten. 

5.4. Anticoagulantia 

Ontstolling kan onder meer wijzen op een 
doorgemaakt hartinfarct of angina pecto-
ris: in dat geval geve men lokale anesthesie 
zonder (nor)adrenaline. Is de indicatie een 
implantatie van een kunstklep in het hart, 
dan dient profylaxe tegen endocarditis len-
ta te worden gegeven. 

5.5. Antihypertensiva 

Hypertensie-patiënten kunnen zeer gevoe-
lig zijn voor toediening van kleine hoeveel-
heden (nor)adrenaline; duizeligheid en 
acuut optredende hoofdpijn kunnen het 
gevolg zijn. 

5.6. Insuline 

Dit medicament wijst op het bestaan van 
diabetes mellitus. De tandarts moet reke-
ning houden met vertraagde wondgene-
zing en veelvuldige infecties. Bij het ma-
ken van afspraken moet rekening worden 
gehouden met het dieet, waarbij de patiënt 
vaak midden op de ochtend en middag iets 
moet eten; blijft dit achterwege, dan dreigt 
hypoglykemie. 
Moet een diabetespatiënt een narcose on-
dergaan, dan is overleg met een internist 
nodig; men plaatse de suikerpatiënt bij 
voorkeur als eerste op het operatiepro-
gramma. 

5.7. Cytostatica 

Behalve rekening houden met de bijwer-
kingen van deze stoffen moet de tandarts 

zich ook laten informeren over de bereikte 
fase van de behandeling. Afgezien van 
spoedindicaties wordt een patiënt bij voor-
keur niet door de tandarts behandeld tij-
dens de inductiefase; de doseringen en bij-
werkingen zijn dan maximaal. Beter is het 
te wachten tot de patiënt in remissie is 
gekomen. Het behandelplan moet worden 
afgestemd op de prognose van dé patiënt 
voor wat betreft het maligne proces. 

5.8. Nitroglycerine 

Dit wijst op angina pectoris en/of doorge-
maakt hartinfarct; zie 5.4. 

5.9. Penidural® 

Dit penicilline depot-preparaat wordt eens 
per vier weken gegeven als profylacticum 
tegen een recidief van acuut reuma. Dit 
wetende moet de tandarts zich zekerheid 
verschaffen over het eventueel bestaan 
van een reumatische hartklepafwijking. Is 
deze aanwezig, dan mag profylaxe tegen 
endocarditis lenta niet achterwege blijven 
als er bloedige ingrepen moeten worden 
verricht; ook het verwijderen van tand-
steen en een preparatie dicht bij of onder 
het tandvlees moet als zodanig worden 
beschouwd. Het is raadzaam meerdere 
voorgenomen bloedige ingrepen in één zit-
ting uit te voeren. 

5.10. Anti-epileptica 

Het gebruik van fenytoïnes vraagt naast 
extra oplettendheid voor de toestand van 
de gingiva ook aandacht voor het feit, dat 
de patiënt gedurende de behandeling een 
epileptisch insult kan krijgen. Men kan, in 
overleg met de huisarts, overwegende pa-
tiënt van te voren, toegevoegd aan de ge-
bruikelijke medicatie, Valium® te geven. 

5.11. Antihistaminica 

Antihistaminica worden vaak voorge-
schreven om een bestaande allergie het 
hoofd te bieden, dus als anti-allergicum. 
Het is voor de tandarts noodzakelijk, dat 
hij van de allergische status van de patiënt 
op de hoogte is. 

5.12. Anti-aritmica 

Preparaten als Digoxine®, nifedipine (Ada-
lat®), verapamil (Isoptin®), bèta-blokke-
rende stoffen (Aptine®, Inderal®, Selo-
keen®, Trasicor®), disopyramide (Ryth-
modan®, Ritmoforine®), amiodaron-HC1 
(Cordarone®) en kinidine worden dikwijls 
voorgeschreven ter bestrijding van hartrit- 

mestoornissen. Bij deze patiënten moet 
een eventuele lokale anesthesie worden 
uitgevoerd met een middel, dat geen (nor) 
adrenaline bevat. 

6. Conclusie 

Niettegenstaande de vele vermelde ge-
neesmiddelen is deze opsomming niet 
compleet; toevoeging in de naaste toe-
komst van nieuwe preparaten zal bestaan-
de lacunes nog doen toenemen. 
Het is voor elke tandarts een noodzaak 
zich dagelijks te kunnen oriënteren in het 
Farmacotherapeutisch Kompas, dat ook 
aan alle praktizerende tandartsen wordt 
toegezonden.4  Voorts bestaan er boeken 
met goede overzichten, waardoor men 
zich nader en meer op het tandheelkundig 
handelen gericht kan informeren.5-7  
Tenslotte zal uit het bovenstaande blijken, 
dat het voor de tandarts van wezenlijk 
belang is, van iedere patiënt een goede 
anamnese af te nemen en nauwkeurig aan 
te tekenen op de patiëntenkaart, wanneer 
er veranderingen in de medicatie zijn. 

Summary: 

Title: Effect of drugs on dental treatment. 

Keywords: Pharmacology — Pathology — Drugs — 
Dental treatment 

Drugs may be of significance for the dental 
practitioner in different ways. They may give 
rise to symptoms in the oral cavity. Besides, 
they can have influence on dental management 
directly, and their prescription may be an indi-
cation of the existence of a disease with conse-
quences for the dentist. 
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