
MEDISCHE COMPLICATIES NA TANDHEELKUNDIGE EN 
MONDHEELKUNDIGE INGREPEN 

H. MÜLLER 
P. EGYEDI 

Uit de kliniek voor Mondziekten en Kaakchirurgie 
van het Academisch Ziekenhuis Utrecht. 

Trefwoorden: Praktijkvoering — Bacteriëmie — Lokale anesthesie — Medicatie 

Ned Tijdschr Tandheelkd 92 (1985), themanummer Medische aspecten 

Conclusie 

Tandheelkundige en kaakchirurgische in-
grepen onder algehele anesthesie gaan 
naast de ook bij andere ingrepen aanwezi-
ge problemen en risico's gepaard met een 
aantal complicaties van specifieke aard. 
Deze maken dat de vaak gehoorde opmer-
king `we zullen dit maar even onder narco-
se doen' een sterke onderwaardering is 
van de eraan verbonden gevaren. 

Summary: 

Title: Aspects of general anaesthesia. 

Keywords: Anaesthesiology — Gerontology — 
Morbidity pattern — Mortality pattern 

Historical topics of general anaesthesia are de-
scribed shortly. After explanation of general 
factors, which determine the `risk' of general 
anaesthesia, the systemic diseases with which 
the anaesthesist is confronted, are pointed out. 
Some general and more specific misconceptions 
concerning general anaesthesia are described. 
Finally attention is paid to the special require-
ments related tot ambulatory general anaes-
thesia. 
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1. Inleiding 

`Primum non nocere' (voorop staat geen 
schade toe te brengen), een oud gezegde, 
dat voor iedere tandarts —algemeen-practi-
cus en specialist in gelijke mate — een zeer 
reële betekenis heeft. Wie kan niet een 
hele lijst van ellende opstellen, die hij/zij al 
heeft veroorzaakt, variërend van acciden-
teel geëxponeerde pulpa tot kaakfractuur 
na verwijdering van een element? 
Meestal gaat zo'n lijst over complicaties 
aan of rondom het gebit, terwijl andere 
organen en de algemeen medische toe-
stand van de patiënt min of meer onge-
moeid blijven. De schade is dan ook in het 
algemeen te overzien en door de behande-
laar zelf, eventueel een tandarts-specialist, 
te herstellen. 
In dit artikel zal worden ingegaan op een 
aantal niet strikt tandheelkundige gevol-
gen van tandheelkundig handelen, waar-
voor behandeling door een medicus vereist 
kan zijn. 
De volgende onderwerpen komen aan de 
orde: 
1. De tandheelkundige praktijk als bron 
van verspreiding van micro-organismen. 
2. Bacteriëmie. 
3. Lokale anesthesie. 
4. Medicatie door de tandarts. 
Het onderwerp van de focale infectie en 
van de acute medische noodsituaties in de 
tandartsstoel komen elders in dit nummer 
aan de orde. 

2. De tandheelkundige praktijk als "bron 
van verspreiding van micro-organismen 

De volgende keuze van te behandelen on-
derwerpen is gemaakt op basis van fre-
quentie van voorkomen van het micro-
organisme en/of ernst van de aandoening: 
a. Hepatitis B. 
b. Lug. 
c. M. Pfeiffer en bof. 
d. A.I.D.S. 

a. Overdracht van hepatitis B 
Veel is de laatste jaren over de implicaties 
voor de tandarts van het hepatitis B-virus 
geschreven. Sinds de introductie van een 
aantal werkzame vaccins is de professie 
zelf min of meer beschermd tegen deze 
soms ernstige ziekte.1  
Dit geldt echter niet voor de meeste pa-
tiënten. Ofschoon het risico van besmet-
ting van de patiënt door een Au-positieve 
tandarts of mondhygiënist(e) vrijwel zal 
verdwijnen wanneer iedereen zich laat 
vaccineren, is overbrenging van patiënt op 
patiënt via handen of instrumenten onge-
twijfeld in theorie nog mogelijk. Dat bij een 
goede hygiënische routine deze weg van 
transmissie niet vaak voorkomt, is waar-
schijnlijk, vooral als de tandarts de risico-
groepen kent (druggebruikers, dialyse-pa-
tiënten, patiënten met het Down-syn-
droom en patiënten uit sommige tropische 
landen) en dienovereenkomstig extra zorg 
aan een goede hygiëne rond deze pa-
tiëntencategorieën besteedt. Wellicht is bij 
Au-positieve patiënten behandeling geheel 
aan het einde van de dag aan te beve- 

Samenvatting: 

Er wordt een beknopt overzicht gegeven 
van algemeen medische complicaties, 
die zich na tandheelkundige behandelin-
gen kunnen voordoen. De tandarts kan 
in de eerste plaats fungeren als bron van 
verspreiding van pathogene micro-orga-
nismen, die via het bloed of speeksel 
kunnen worden overgedragen. Daar-
naast treedt bij allerlei bloedige tand-
heelkundige ingrepen soms bacteriëmie 
op, waarbij de bacteriën van de mond-
holte via de bloedbaan infectie op af-
stand zouden kunnen veroorzaken (en-
docarditis). Tenslotte zijn er de bijwer-
kingen van lokale anaesthetica en andere 
door de tandarts nogal eens toegediende 
geneesmiddelen, die de revue passeren. 
Het is van groot belang, dat de tandarts 
zich steeds voor ogen houdt, dat een deel 
van zijn dagelijks werk ingrijpende ge-
volgen voor de algemene gezondheids-
toestand van zijn patiënten kan hebben. 

len. Aanbevelenswaardig zijn tevens het 
dragen van handschoenen, het autoclave-
ren van het gebruikte 'non-disposable' ma-
teriaal, het goed afspoelen en het daarna 
gedurende de nacht steriliseren in ethy-
leenoxyde of formalinedamp van afdruk-
ken. Spitoon en brackettable, evenals de 
vloer en de stoel kunnen met Cl-afsplitsen-
de vloeistoffen en eventueel alcohol 80% 
afgenomen worden. 
Wanneer men niet weet of iemand nu wel 
of niet drager van het virus is, moet men 
kiezen tussen het laten verrichten van een 
desbetreffend bloedonderzoek of het doen 
alsof de patiënt wel geïnfecteerd is. Abso-
lute zekerheid is nooit te realiseren. In 
iedere praktijk van enige omvang bevinden 
zich wel mensen, die Au-positief zijn, 
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maar niet herkenbaar zijn als behorend tot 
één van de eerder genoemde risico-
groepen. 

b. Overdracht van lues 
Het is stil geworden rond luetische aan-
doeningen voor zover het besmetting van 
de tandarts zelf via de mondholte van de 
patiënt betreft. Een niet-genezend wondje 
aan de vinger (nagelriem) zou echter een 
primair affect kunnen zijn, maar aangezien 
vrijwel iedereen in zulke gevallen een 
handschoen of vingerling draagt, is de kans 
op infectie via de tandarts van een 'volgen-
de' patiënt minimaal. Aangezien Spiro-
chaeta pallida buiten het lichaam snel te 
gronde gaat, is de problematiek van trans-
missie van dit organisme via dode objecten 
in de tandartspraktijk minimaal. De sociale 
implicaties zijn echter gigantisch, zowel 
voor de tandarts als voor de patiënt. Wan-
trouw daarom iedere ulcus — uiteraard ook 
in verband met carcinoom — voel naar 
lymfklieren en kijk naar de mucosa. Kort-
om, blijf altijd waakzaam, want de ziekte 
komt op zich frequent voor. Extra-genitale 
laesies maken een paar procent van het 
totaal aantal primaire laesies uit. 

c. Overdracht van m. Pfeiffer en bof 
Zowel het virus van de ziekte van Pfeiffer 
als dat van de bof komen in speeksel voor, 
waardoor overbrenging theoretisch moge-
lijk is. De wang van een jonge bruid tijdens 
de receptie lijkt als overdrachtplaats ech-
ter belangrijker dan de gemiddelde tand-
artspraktijk (dat valt tenminste te hopen). 
Beide virussen worden vaak op kinderleef-
tijd opgedaan, bof is dan meestal niet zo 
ernstig en de ziekte van Pfeiffer wordt 
klinisch meestal niet manifest. Pas na het 
eerste decennium krijgen beide virussen 
een serieuzere betekenis — bof omdat bij 
mannen steriliteit kan worden veroor-
zaakt, Pfeiffer omdat de jonge volwassene 
soms vrij lang algemene verschijnselen 
heeft. De conclusie uit dit alles zou kunnen 
luiden: zelfs als er contaminatie van een 
patiënt in de tandartspraktijk via speeksel-
overdracht zou plaatsvinden, dan is de 
betekenis beperkt. Hoewel het bewijs vrij-
wel niet is te leveren, leek het de auteurs 
toch nuttig op de problematiek te wijzen. 

Hygiëne heeft ook iets te maken met (me-
dische) ethiek, met niveau van zorgverle-
ning, hoe vaag dit ook mag lijken. 

d. Overdracht van A.I.D.S. 
Over het A(cquired) I(mmuno) D(efi-
ciency) S(yndrome) is nog veel onbekend. 
De vraag of buiten de bekende risicogroe-
pen veel bedreigde individuen rondlopen is 
nog niet beantwoord. Veiligheidshalve 
moet worden rekening gehouden met een 
zelfde transmissiemogelijkheid als bij he-
patitis B.2  Dezelfde voorzorgen lijken der-
halve op hun plaats als bij de Au-positieve 

patiënt, althans bij een patiënt die tot de 
risicogroep behoort. 
Tot nu toe zijn, naar schrijvers dezes me-
nen te weten, nog geen berichten versche-
nen over besmetting van medisch perso-
neel met het virus. Overdracht via de tand-
artspraktijk is evenmin beschreven. 

3. Bacteriëmie 

Dat bacteriën in de bloedbaan kunnen be-
landen na kiesextracties, endodontische 
behandeling, parodontale behandelingen, 
maar ook na enige tijd kauwen op wat 
taaiere spijzen, is al lang bekend. Dat cir-
culerende bacteriën zich kunnen hechten 
in of op een beschadigde hartklep of kunst-
klep eveneens. De Nederlandse Hartstich-
ting is in 1982 met een schema gekomen, 
waarvan de auteurs vrezen, dat het in de 
praktijk niet consequent zal worden uitge-
voerd, al is het op zich ongetwijfeld goed 
doordacht. Uitgangspunt is, dat orale toe-
diening van een antibioticum niet dezelfde 
zekerheid ten aanzien van de bloedspiegel 
op het moment van de bacteriëmie geeft als 
een intramusculaire injectie. Het schema 
is destijds in dit tijdschrift besproken.3  Wat 
de dagelijkse praktijk betreft houdt het — 
zeer verkort — in, dat men behalve bij 
kiesextracties en endodontische behande-
lingen tevens bij allerlei parodontale be-
handelingen profylactisch één injectie van 
1.2 miljoen eenheden bicilline 1/2 tot 1 uur 
vóór de ingreep moet geven. Bij penicilli-
ne-allergie wordt erythromycine 1 gram 
per os 1 uur voor de ingreep geadviseerd. 
Daarna 500 mg 3 x telkens na 6 uur. Van. 
betekenis uit het oogpunt van de frequen-
tie van toedienen is uiteraard vooral de 
parodontale behandeling. Gebitselemen-
ten worden zelden één voor één geëxtra-
heerd en er zijn er maximaal 32. 
Endodontische behandelingen ondergaat 
de patiënt ook slechts incidenteel en niet in 
alle elementen, maar tandsteen wordt 
ieder halfjaar verwijderd. 
De problematiek ervan is drieledig: 
1. De bicillineprik verhoogt de drempel 
voor de halfjaarlijkse controle bij patiënten 
met neiging tot parodontitis. Iedere paro-
dontale behandeling van enige betekenis 
vereist al een prik. 
2. De toediening zal waarschijnlijk door 
de huisarts geschieden, hetgeen organisa-
torisch niet altijd even eenvoudig is. Voor-
al dan, als bijvoorbeeld tijdens een behan-
deling blijkt dat onder de gingivarand ge-
manipuleerd moet worden. Zelf leren spui-
ten lijkt een oplossing, maar vroeger of 
later beleeft de tandarts dan ergens in den 
lande in zijn stoel een anafylactische 
shock. 
3. Bij penicilline-allergie mag men vreemd 
genoeg toch oraal administreren en wel het 
in tegenstelling tot penicilline bacteriosta-
tische middel erythromycine. Gevreesd 
moet worden dat nogal wat collegae dit 

middel `dat toch ook mag' wegens de on-
der 1 en 2 genoemde bezwaren als routine 
gaan gebruiken. Maar in dat geval is oraal 
penicilline toch nog altijd beter. 
Zie bijvoorbeeld het artikel van Gunte-
roth, die 3 gram amoxicilline (bij volwasse-
nen) 'h-1 uur voor de behandeling advi-
seert.' Uiteraard is de intramusculaire in-
jectie van bicilline, zoals de Hartstichting 
adviseert waarschijnlijk de veiligste weg. 

4. Lokale anesthesie 

Men spuit meestal in: 
a. Een lokaal anaestheticum — meest ami-
de, soms ester. 
b. Een vasoconstrictor — meest adrenali-
ne, soms felypressine. 
Algemene verschijnselen zijn in te delen 
in: 
1. Allergische reacties. 
2. Toxische reacties. 

Ad. 1. Allergie voor adrenaline bestaat 
niet en komt bij amides bijna niet voor. 
Hoe is het ten aanzien van esters en fely-
pressine? 
Procaine (Novocaine) is de bekendste es-
ter onder de lokale anaesthetica en wordt 
nog maar zelden gebruikt. Een absolute 
indicatie om het wel te gebruiken is bij 
families met de genetische afwijking van 
maligne hyperpyrexie, die door amides 
zou kunnen worden opgewekt, evenals 
door narcoses 
De reden dat procaine vrijwel niet meer 
wordt gebruikt, is de vrij grote kans op 
allergische reacties. De para-amino-ben-
zoëring in het procaïnemolucuul is verant-
woordelijk voor de frequent voorkomende 
allergie voor deze stof. Deze ring komt in 
nogal wat substanties waarmee de mens in 
aanraking komt, voor. De kans op sensibi-
lisatie is dus groot. 
Voorts is er de minder intensieve werking 
in vergelijking met amides. Het is welis-
waar minder toxisch dan amides, maar 
men heeft meer nodig. 
Ten aanzien van felypressine als vasocon-
strictor geldt het volgende: het werkt be-
vredigend, mogelijk zo goed als adrenaline 
en het zou minder toxisch zijn. Het is 
echter een polypeptide en verwant met 
vasopressine. Dit laatste heeft weliswaar 
slechts een moleculairgewicht van ± 1000, 
maar heeft toch blijkbaar antigene eigen-
schappen.6  Wanneer het frequent zou wor-
den gebruikt in de tandheelkunde, zou de-
ze eigenschap betekenis kunnen krijgen, 
bijvoorbeeld in de vorm van kruisallergie 
ten opzichte van het eigen vasopressine. 

Ad. 2. Iedere stof is toxisch wanneer er 
van een overmatige dosis sprake is. De 
werking van adrenaline op het hart is be-
kend. De tandarts spuit, normaal gespro-
ken, echter niet veel in. Het probleem is, 
dat men bij intravasculaire injectie toch 
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een significante verhoging van de bloed-
spiegel verkrijgt, gezien de volgende ge-
tallen: 
De normale serumspiegel van circulerend 
adrenaline is ongeveer 0,1 tot 0,5 micro-
gram per liter; één carpule lokaal anaesthe-
ticum (2 ml) bevat meestal ongeveer 25 
microgram. Verdeeld over 5 liter circule-
rend bloed is dit dus 5 microgram per liter 
of ongeveer het tienvoud, dat bij normale 
personen in rust circuleert. Nu moet men 
daartegen afzetten, dat bij stress door pijn 
en bij zware inspanning mogelijk het endo-
gene adrenaline tot een soortgelijke bloed-
spiegel kan leiden. Zelfs een intravasculai-
re injectie is derhalve bij een normaal hart 
waarschijnlijk van weinig betekenis. Bij 
een ziek hart ligt dat echter anders, evenals 
bij patiënten die bloeddrukverlagende 
middelen gebruiken. Om die reden is aspi-
reren aan te bevelen. Overigens kan ook 
bij spuiten in de weefsels, dus niet intra-
vasculair, van één carpule de plasmacon-
centratie tot het 2 à 3-voudige stijgen.? 
Volgens een rapport van de American 
Dental Association en de American Heart 
Association uit 19648  mag men echter ook 
bij patiënten met cardiovasculaire ziekten 
lokale anesthesie met adrenaline geven 
mits men aspireert, liefst ook de mucosa 
eerst anesthetisch maakt, de patiënt op 
zijn gemak stelt en niet .te veel te snel 
gebruikt. 
Met de toxiciteit van de in de tandheelkun-
de meestal gebruikte amides, zoals lidocaï-
ne, is het een eigenaardige zaak. In de 
cardiologie worden ritmestoornissen nogal 
eens met lidocaïne behandeld. Men streeft 
naar een bloedspiegel van 1,4-5,0 mg/I, te 
realiseren via een intraveneus infuus en te 
bereiken na 20 minuten.9  Even weer een 
rekensom: één 2% carpule van 2 ml bevat 
40 mg. Wanneer deze ineens in de bloed-
baan terecht komen, is de spiegel geduren-
de korte tijd 8 mg/l. Bijwerkingen ontstaan 
meestal bij serumspiegels boven 5 mg/l. 
Wij bevinden ons dus bij een intraveneuze 
injectie ruimschoots in de 'toxic range'. 
Met symptomen zoals: angst, verward-
heid, gestoorde spraak, visuele- en ge-
hoorstoornissen, daarna spiertrekkingen 
(vooral in het gezicht), vervolgens tremo-
ren en krampen ook elders over het li-
chaam en tenslotte echte convulsies, 
ademstilstand, hartstilstand.10  Even ter ge-
ruststelling: de spiertrekkingen beginnen 
bij een concentratie van ongeveer 8 mg/1, 
de convulsies bij 10 mg/l, de ademstilstand 
bij 20 mg/1. Maar dit alles betekent wel, dat 
het kort na elkaar inspuiten van twee car-
pules ter plaatse van de lingula zijn bezwa-
ren kan hebben. Ook wanneer men niet 
intraveneus spuit, is er een kans op toxi-
sche reacties, want ondanks het aanwezige 
adrenaline zal er al direct wat geresorbeerd 
worden. De maximale dosis bij volwasse-
nen is ongeveer 10 carpules, bij leverfunc-
tiestoornissen minder, omdat de spiegel 

wat hoger wordt door verminderde af-
braak van lidocaïne (cave alcoholici). 
Eigenaardig is dat men eigenlijk in de prak-
tijk zo weinig toxische reacties waar-
neemt. Uiteraard heeft men voor het eer-
ste verschijnsel, de angst, het lidocaïne 
niet nodig. Bij veel patiënten is die reeds in 
overvloed aanwezig. Op de andere vroege 
verschijnselen moeten de tandarts en de 
patiënt wel erg goed letten om ze waar te 
nemen, bijvoorbeeld de gehoorstoornis-
sen. Maar de spiertrekkingen zou men 
moeten zien, want de intraveneuze injectie 
is zelfs bij aspireren niet altijd te vermijden 
(ventielwerking van de vaatwand aan de 
punt). Enfin, de praktijk valt waarschijn-
lijk wel mee, maar het facit van dit alles is 
toch wederom een pleidooi voor de aspira-
tiespuit." l 

5. Medicatie door de tandarts 

De meest frequent toegediende medica-
menten zijn de lokale anaesthetica (zie on-
der 4), gevolgd door de fluoriden, waarvan 
bij correct gebruik geen bijwerkingen te 
verwachten zijn. Tevens zijn er diverse 
medicamenten die in de pulpaholte worden 
gebruikt. Tenslotte zijn er de antibiotica en 
de pijnstillers. 

a. Antibiotica 
Bij de aanwending van antibiotica door 
tandarts of kaakchirurg dient te worden 
bedacht, dat de meeste pathogene micro-
organismen die in de mond voorkomen, 
gevoelig zijn voor smal-spectrum-penicilli-
nes. Bij de niet-allergische patiënt vormen 
deze vrijwel niet-toxische bactericide me-
dicamenten daarom de eerste keus.12  Het 
bacteriostatische erythromycine verdient 
bij de voor penicilline allergische patiënt 
de voorkeur; het antibacteriële spectrum is 
hetzelfde, het is weinig toxisch en allergie 
komt eveneens weinig voor. Het belang 
van het smalle spectrum is bekend: elders 
in het lichaam zijn micro-organismen aan-
wezig die ook in contact komen met het 
toegediende antibioticum. Soms zijn het 
voor het lichaam nuttige organismen zoals 
in het darmkanaal het geval is. Hoe smaller 
het spectrum is, des te meer stammen wor-
den ongemoeid gelaten. Maar er zijn ook 
bij een aantal patiënten elders in het li-
chaam chronische, eventueel sluimerende 
infecties aanwezig (chronische bronchitis, 
cystitis etc.) en het effect van een voor die 
infectie niet optimaal gekozen `therapie' 
kan ongunstig zijn door resistentie-ontwik-
keling en innesteling of uitgroei van tot dan 
toe niet of in geringe hoeveelheden aanwe-
zige andere micro-organismen, zoals 
schimmels en gisten. Kortom het ecolo-
gisch evenwicht dient zo veel mogelijk on-
gemoeid te worden gelaten, want die 
nieuwe bewoners zijn vaak lastig te be-
strijden. 

Tenslotte, wat de antibiotica betreft nog 
een paar woorden over (kruis)allergie. 
Voor sensibilisatie van een patiënt die 
voor allergische aandoeningen gepredis-
poneerd is, zijn slechts kleine hoeveelhe-
den van een medicament nodig. Zo zal een 
antibioticum in een wortelkanaal, gezien 
de geringe hoeveelheid ervan, het ecologi-
sche evenwicht elders in het lichaam (ook 
in de mondholte) zeker niet verstoren, 
maar de patiënt kan er wel voor worden 
gesensibiliseerd, evenals voor verwante 
antibiotica. Zo kan een antibioticum als 
neomycine, dat nog wel eens lokaal wordt 
gebruikt, een kruissensibilisatie voor 
streptomycine teweegbrengen. De bacitra-
cine-neomycine tampon van de kaakchi-
rurg kan dus voor de voor streptomycine 
allergisch geworden patiënt een uiterst 
vervelende nasleep hebben, wanneer later 
ooit elders in het lichaam een infectie op-
treedt, waarvoor streptomycine het beste 
middel is. 
Bij het eerste contact met een geneesmid-
del heeft men in het algemeen enige dagen 
respijt voordat de allergische reactie op-
treedt. Is de patiënt al gesensibiliseerd, 
dan treedt de reactie veel eerder op. 

b. Pijnstillers 
Het belangrijkste advies, dat aan tandarts 
en kaakchirurg kan worden gegeven, luidt: 
behandel bij voorkeur geen chronische 
pijn, althans niet met medicamenten. In 
het algemeen weet men als tandarts (-kaak-
chirurg) te weinig van zijn patiënten. De 
huisarts, een medisch specialist, eventueel 
een pijnteam zijn de aangewezen instan-
ties, zij kennen de algemene toestand, zo-
wel fysiek als psychisch van de patiënt en 
kunnen bij langdurige medicatie de nodige 
controles (bloedbeeld etc.) verrichten. 
Wegens incidentele pijnklachten moet 
men als tandarts uiteraard regelmatig iets 
voorschrijven. Men geve aan de maagul-
cus-patiënt of aan een `bloeder' geen sali-
cylaten — verhogen de bloedingsneiging, 
`etsen' de maagmucosa — en aan een pa-
tiënt, die voor diverse stoffen allergisch is, 
geen glafenine. Men ziet bij dit medica-
ment, evenals overigens bij penicilline, 
frequenter dan bij de meeste andere medi-
camenten anafylactische shock. Bij zwan-
geren moet men uiteraard terughoudend 
zijn. Men late zich niet verleiden aan een 
van pijnstillers afhankelijke patiënt steeds 
weer een recept mee te geven en als men al 
een centraal werkend analgeticum meent 
te moeten voorschrijven, doe dat dan 
vooral niet voor langer dan 1 à 2 dagen. 
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A concise review is given of general medical 
complications, which may ensue after dental 
treatment. Firstly, dentists can be responsible 
for contamination of patients by micro-orga-
nisms which are transmitted by blood or saliva. 
Secondly, it should be remembered that all 
kinds of surgical interventions in the oral cavity 
may cause bacteremia which may result in sep-
tic conditions elsewhere (endocarditis). Finally 
a number of side effects of local anaesthetics 
and other drugs frequently administered by den- 

tists are mentioned. It is important for a dentist 
to realize that part of his daily work may have 
serious consequences for the general health of 
his patients. 
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1. Het begrip allergie 

Naast intoxicatie waarbij de inwerking van 
giftige stoffen op ieder individu ongeveer 
hetzelfde verloopt, krijgt de allergie met 
zijn individuele reactie een toenemende 
aandacht in de tandheelkunde. 
Het begrip allergie roept een veelheid van 
associaties op, vaak verbonden met min-
der plezierige ervaringen, zoals jeuk, uit-
slag, hooikoorts, benauwdheid, astma. 
Het in een shocktoestand geraken na een 
wespensteek is een extreem voorbeeld. In 
1907 werd door Von Pirquet de term aller-
gie geïntroduceerd. Deze, te Wenen prak-
tizerende kinderarts, nam een veranderd 
reactiepatroon waar bij patiënten met, of 
verdacht van een besmetting met het My-
cobacterium tuberculosis (de tuberculine-
reactie). Voordien was er al een `Koch-
fenomeen' bekend: dit is een experimen-
teel verkregen ernstige reactie van een te-
voren met tuberkelbacteriën geïnfecteerde 
cavia nadat levende of dode mycobacteria 
werden ingespoten. Allergie had dus oor-
spronkelijk de betekenis van een veran-
derd reactiepatroon van patiënten op een 
bij herhaling optredend contact met patho-
gene micro-organismen, evenals dit oor-
spronkelijk het geval was met de term 
`overgevoeligheid' van Behring. 
Behring introduceerde deze term in 1901 
tijdens zijn serologische onderzoekingen, 
waarbij overgevoeligheid de betekenis had 
van een conditie van sensibiliteit voor een 
toxine van de Coli tetani. In plaats van 
immunisatie voor de toegediende eiwitten, 
ontwikkelde zich bij de proefdieren een 

verlies van weerstand, waardoor heftige 
reacties gingen optreden na het opnieuw 
toedienen van dezelfde stof. Dit verlies 
aan immunologische bescherming, treedt 
ook op in de overgevoeligheidsreactie tij-
dens de anafylaxis. Het resultaat kan een 
anafylactische shock zijn, waarbij het im- 
munologische systeem dermate is ontre-
geld dat er oncontroleerbare reacties op-
treden. 
Tegenwoordig worden de termen allergie 
en overgevoeligheid door elkaar gebruikt 
als overkoepelende begrippen voor letter-
lijk alles wat anders reageren is op stoffen 
waarmee het lichaam in contact komt. De 
term allergie zou feitelijk alleen moeten 
worden gebruikt voor die reacties, die pas 
na een sensibilisatiefase kunnen ontstaan 
en waarbij erfelijke factoren van onderge-
schikte betekenis zijn. De term overgevoe-
ligheid zou dan meer voor die lichaams-
vreemde reacties gebruikt moeten wor-
den, waarbij ook genetische componenten 
een belangrijke rol spelen. 

Allergische reacties kunnen verdeeld wor-
den in onmiddellijk optredende allergie 
(immediate hypersensibility) en vertraagd 
optredende allergie (delayed hypersensibi-
lity). Tot het eerste type behoren b.v. urti-
caria, astma, hooikoorts, de anafylaxie en 
Quinckes oedeem. Bij het andere type, de 
'delayed type' allergie, kan de reactie zich 
pas na uren tot weken uiten. Dit reactiety-
pe, ook wel tuberculine-type of type IV-
reactie genoemd, ziet men behalve bij de 
huidreactie op toxinen van bepaalde mi-
cro-organismen en schimmels, ook bij vele 

Samenvatting: 

In dit artikel worden behandeld: de be-
grippen allergie, vertraagde allergie (de-
layed type), cellulaire allergie en allergi-
sche contactstomatitis. Naast kennis 
van het werkingsmechanisme is een 
goed inzicht in de diagnose van groot 
belang. Hiervoor worden achtereenvol-
gens behandeld het klinisch onderzoek, 
de anamnese, de epicutane huidtest, eni-
ge laboratoriumtechnieken, waaronder 
histologie, lymfocyten-transformatie-
test ende macrofagen-migratie-inhibitie-
test. 
In het laatste deel van het artikel worden 
enige materialen genoemd, die in de 
tandheelkunde worden gebruikt en als 
potentiële allergenen dienen te worden 
aangemerkt. 
De conclusie wordt gesteld dat, hoewel 
allergische contactstomatitis minder fre-
quent voorkomt dan allergische contact-
dermatitis, de tandarts bij zijn patiënt 
contactallergieën dient te voorkomen. 
Hiervoor is naast kennis van de allergi-
sche fenomenen ook belangrijk dat hij de 
potentiële allergenen kent in de door 
hem gebruikte materialen. Hiervoor is 
goede documentatie van de toegepaste 
materialen in de mond noodzakelijk. 

andere stoffen optreden, zoals bijvoor-
beeld metalen. Deze allergische reacties 
uiten zich dan in de vorm van eczemen. 
Het contacteczeem wordt dikwijls veroor-
zaakt door eenvoudige klein-moleculaire 
verbindingen. Landsteiner ontwikkelde de 
theorie dat deze kleine moleculaire allerge-
nen, de zogenaamde haptenen, in de huid 
aan eigen lichaamseiwitten worden gebon-
den tot volwaardige antigenen. 
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