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In this article the following topics are discussed: 
the concept of allergy, delayed allergy, cellular 
allergy and allergic contact stomatitis. Beside 
knowledge about the working mechanism a 
good diagnosis is of utmost importance. In con-
nection with this the following points are discus-
sed in succession: the clinical examination, the 
clinical history, the epicutaneous skin test, 
some laboratory techniques including histology, 
lymphocyte transformation test and macro-
phage migration inhibition test. 
In the final part of the article a number of 
materials are named which are used in dentistry 
and which should be regarded as potential aller-
gens. 
In conclusion it is suggested that although aller-
gic contact stomatitis occurs less frequently 

than allergic contact dermatitis the dentist 
should avoid allergies in his patients. For this 
purpose it is important that the dentist knows of 
the occurrence of potential allergens in materi-
als he used. Therefore knowledge of the allergic 
phenomenon and a good documentation of the 
materials used in the mouth is necessary. 

Geraadpleegde literatuur: 

1. Arends J, Davidson CL, Driessens FCM, De Groot 
K. Tandheelkundige materialen. Leiden: Stafleu 
en Tholen, 1975. 

2. Bleumink E, Eggermont E, Geerlings MPH, Kam-
steeg Y, Martens B, Stevens E. Voedselallergie en 
-intolerantie. Alphen aan den Rijn: Samsom Staf-
leu, 1985. 

3. Von Blomberg van der Flier BME et al. In vitro 
diagnosis of nickel allergy. The MMIT revisited in 
5th workshop of European Research Group on 
experimental contact dermatitis. Strasbourg, no-
vember 1984. 

4. Degreef H, Gevers D, Doorns-Goossens A. Aller-
gische kontakt stomatitis: een literatuuroverzicht. 
Journal of Head and Neck Pathology 1982; 4: 130-
44. 

5. Van Everdingen JJE, Erkens AMJL, Van Joost Th. 
Aspecten van epicutaan allergologisch (ECA) on-
derzoek bij type IV-overgevoeligheid voor genees-
middelen. Tijdschrift voor Geneesmiddelenonder-
zoek 1982; 7/2: 1247-50. 

6. Fisher AA. Contact dermatitis. Philadelphia: Lea 
and Febiger, 1967. 

7. Fregert S. Manual of contact dermatitis. Kopenha-
gen: Munksgaard, 1981. 

8. Fudenberg HH, Stites DP, Caldwell JL, Wells JV. 
Basic and clinical immunology. 3rd ed. Los Altos 
(V.S.): Lange, 1980. 

9. Koers WJ. Atopische allergie. Vierde medisch 
symposium, Amersfoort 1980. 

10. Kortenhorst FHJ. Nikkelallergie in een huisart-
senpraktijk. Amsterdam: Universiteit van Amster-
dam, 1964. Proefschrift. 

11. Malten KE, Nater JP, Van Ketel WJ. Patch testing 
guidelines. Utrecht: Dekker en Van de Vegt, 1976. 

12. Nater JP, Boering G, Doeglas HMG. Dermatolo-
gie. Handleiding voor tandheelkundige studenten. 
2e druk. Alphen aan den Rijn: Stafleu en Tholen, 
1983. 

13. Naier JP. Contact eczeem. Leiden: Stafleu We-
tenschappelijke Uitgeversmaatschappij N.V., 
1974. 

14. Pernis B, Vogel HJ. Regulatory T. Lymphocytes. 
New York: Academic Press, 1980. 

15. Pindborg JJ. Atlas of diseases of the oral mucosa. 
Kopenhagen: Munksgaard, 1980. 

16. Strassburg M, Knolle G. Farbatlas der Mund-
schleimhauterkrankungen. Berlin: Die Quintes-
senz, 1968. 

17. TurkJL. Delayed hypersensitivity. 2nd ed., vol. 4. 
Amsterdam/Oxford: North-Holland Publishing 
Co., 1975. 

April 1985. 	 Louwesweg 1, 
1066 EA Amsterdam. 

Inleiding 

Cijfers met betrekking tot medische nood-
situaties in de Nederlandse tandheelkundi-
ge praktijk zijn niet bekend. Het valt te 
verwachten dat dit aantal een relatie toont 
met de praktijkgrootte, de gemiddelde 
leeftijd van de patiëntenpopulatie en de 
aard van de ingrepen. Door geavanceerde 
medische technologie en poliklinische me-
dicamenteuze behandelingen behoren 
chronisch zieken tot de tandheelkundige 
behandeling vragende populatie. Aan de 
University of Pennsylvania School of Den-
tal Medicine werd in 1981 aan de hand van 
een gezondheidsvragenlijst vastgesteld dat 
50% van de patiënten niet gezond was. 
Veelal bestonden meerdere afwijkingen te-
gelijk.' 
De kans dat een aantal tandartsen wordt 
geconfronteerd met urgente situaties zal 
toenemen. De urgente medische situaties 
worden beperkt tot die problemen waarbij 
de tandarts door actief ingrijpen, blijvend 
letsel kan voorkomen. In de Nederlandse 
situatie dient de tandarts ± 15 minuten te 
overbruggen. Dit is de tijd die verloopt 
tussen het alarmeren en de aankomst van 
de ambulance met getraind personeel en 
hulpmiddelen (b.v. cardiograaf en defibril-
lator). In deze tijd dient de patiënt met 
beperkte middelen in een goede conditie 
gehouden te worden. 

Kennis omtrent pathogenese, klinisch 
beeld, preventie en `eerste hulp' is voor 
adequaat handelen noodzakelijk. Enkele 
urgente situaties zullen worden besproken 
waarbij de tandarts door actief ingrijpen 
erger kan voorkomen. De patiënt zoals 
deze zich presenteert is uitgangspunt. 
1. Acute pijn op de borst. 
2. Acute kortademigheid. 
3. Acute bloeddrukdaling. 
4. Acute bewusteloosheid. 
Het onderwerp anafylaxie komt zowel on-
der 2 als 3 aan de orde, omdat de presenta-
tievorm per individu verschilt. 

1. Acute pijn op de borst 

Peracute laterale pijn uitgaande van lon-
gen of bewegingsapparaat heeft geen acute 
consequenties voor de tandarts. De pijn 
acuut, midden op de borst is veelal van 
cardiovasculaire origine en vraagt actie. 
Het kan gaan om: 
1. angina pectoris, 
2. (dreigend) hartinfarct, 
3. aneurysma dissecans. 

1.1. Angina pectoris 

Angina pectoris ontstaat door een nega-
tieve balans tussen zuurstofbehoefte en 
zuurstofaanbod aan de hartspier. Het is 
een reversibel proces mits men tijdig over- 

Samenvatting: 

Urgente medische situaties worden be-
sproken die zich in de tandartsstoel 
voordoen, nu de behandelende populatie 
niet meer alleen bestaat uit jonge gezon-
de volwassenen. Anamnese, prodro-
men, symptomen en de eerste opvang 
komen aan de orde. 

belasting terugneemt. 
Anamnestisch komen ischemische hart-
klachten niet onverwacht. Risicofactoren 
als roken, hoge bloeddruk, hyperlipemie, 
overgewicht, immobiliteit of familiaire be-
lasting zijn aanwezig. 
De frequentie van de symptomen varieert 
en is gekoppeld aan de activiteit van de 
patiënt. Patiënten `leren hun pijn hanteren' 
door het voorkomen van predisponerende 
omstandigheden. De thoracale pijn is 
drukkend, omsnoerend of als een 'bank-
schroef en maximaal mid-sternaal. De pijn 
kan uitstralen naar rug, kaken, schou-
ders en naar de ulnaire zijde van de armen 
tot aan de pink met een voorkeur voor de 
linkerzijde. 
Diagnose en behandeling gaan samen. Bij 
patiënten met angineuze klachten is het 
preventief geven van Nitrobaat 5 minuten 
voor de tandheelkundige behandeling aan-
gewezen. Opgetreden pijn verdwijnt in 
rust, of 5 minuten na het gebruik van mg 
nitroglycerine sublinguaal (Nitrobaat), zit-
tend of liggend. 
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1.2. Het (dreigend) hartinfarct 

Wordt bij ischemie van de hartspier onvol-
doende belasting teruggenomen dan treedt 
weefselversterf op. Een ischemisch gebied 
omgeeft de necrose. Spontane elektrische 
ontladingen uit ischemische cellen vormen 
de bron van ritmestoornissen. De gevaar-
lijkste: ventrikelfibrilleren zet door de zeer 
hoge frequentie het hart als pomp stil 
(`sudden death'). 
Anamnestisch neemt de inspanningstole-
rantie in de tijd af. Een enkele keer ont-
staat het infarct zonder voorafgaande angi-
neuze klachten. Toenemende frequentie 
van angina pectoris bij geringere belasting, 
progressie van de pijn, van tijdsduur en 
intensiteit van de uitstraling wijzen op het 
(dreigend) infarct. 
De symptomen zijn vergelijkbaar met een 
ernstige angineuze aanval. De pijn rea-
geert niet op rust noch op Nitrobaat-toe-
diening. Misselijkheid, braken, angst, on-
rust en transpireren zijn prognostisch on-
gunstig. De pijnsensatie wordt op de ach-
tergrond geschoven door complicaties zo-
als ritmestoornissen, shock en perforatie 
van de hartspier. 'Sudden death' treedt in 
20% van het acute infarct als eerste en 
enige symptoom op. 
De diagnose dreigend — of echt hartinfarct 
— is alleen klinisch te stellen. Angina pecto-
ris, niet reagerend op sublinguale Nitro-
baat-toediening is voor de tandarts vol-
doende aanleiding om een ambulance te 
bellen. 
De behandeling bestaat uit geestelijke en 
lichamelijke rust in de voorkeurshouding 
van de patiënt. De patiënt niet meer verla-
ten! Ambulancevervoer door derden laten 
regelen. De nerveuze patiënt 10 mg diaze-
pam (Valium®, oraal of Stesolid®, rectaal) 
toedienen. Heftige pijn bestrijden met pen-
tazocine (Fortral®). Zuurstof toedienen 5 
liter/minuut via een neussonde of masker. 
Men dient op complicaties verdacht te 
zijn. Frequent pols en bloeddruk controle-
ren. Bij een cardiale shock, systolische 
bloeddruk van 100 mm Hg, patiënt hori-
zontaal leggen met de benen vanuit de 
heupen hoog. Bij links-decompensatie, 
toenemende kortademigheidsklachten, 
patiënt rechtop zetten met de benen han-
gend over de rand van de stoel. In dit geval 
bij een bloeddruk hoger dan 120/80 mm Hg 
furosemide (Lasix®) 40 mg oraal geven ter 
bevordering van de diurese. 
Eén uur na het ontstaan van het hartinfarct 
is 75% van de patiënten overleden. Bij 
adequate reanimatie blijft circa 50% in le-
ven. Het beschrijven van de reanima-
tieprocedure valt buiten het kader van dit 
artikel. 

1.3. Aneurysma dissecans 

Bij het aneurysma dissecans scheurt de 
wand van de grote vaten. Het bloed zoekt 

zich een weg tussen de wandlagen. De weg 
die de circulatie uiteindelijk volgt, kan 
drieërlei zijn: 
— perforatie buiten de vaatwand (verbloe-
ding), 
— terug-perforatie naar het oorspronkelij-
ke lumen, 
— continuering van de valse weg, waarbij 
een traject wordt losgewoeld met com-
pressie van het oorspronkelijke lumen en 
afknellen van zijtakken. 
Anamnestisch bestaat veelal een hyper-
tensie. 
De symptomen treden peracuut zonder 
prodromen op. De verscheurende pijn 
volgt het anatomisch verloop van het ge-
troffen vat, veelal de aorta thoracales. Bij 
afscheuring van de carotiden treedt het 
beeld van een cerebrovasculair accident 
op. Bij afknelling van de armarteriën treedt 
polsloosheid aan de overeenkomstige zijde 
op. 
De diagnose is in de tandartsstoel alleen te 
vermoeden. 
De behandeling bestaat uit het aannemen 
van de voorkeurshouding door de patiënt. 
De ambulance laten waarschuwen en bij 
een bloeddruk hoger of gelijk aan 120/80 
mm Hg 40 mg furosemide (Lasix) oraal 
geven. 

2. Acute kortademigheid 

De acute kortademigheid tijdens tandheel-
kundige behandeling als exacerbatie van 
een chronisch proces (astma; astmatische 
bronchitis; emfyseem) blijft buiten be-
schouwing. Het hyperventilatiesyndroom 
als 'self limiting disease' behoort niet in dit 
kader. Bij het bewusteloos raken stopt pa-
tiënt met hyperventileren en corrigeren de 
metabole verschuivingen zich `spontaan'. 
Levensbedreigende problemen door ver-
slikken in voorwerpen kleiner dan een hal-
ve cm treden niet binnen 15 minuten op. 
Levensbedreigende situaties die actie vra-
gen zijn: 
1. anafylactische reactie, 
2. aspiratie van een voorwerp groter dan 

of gelijk aan 1 cm, 
3. aspiratie van maaginhoud, 
4. longoedeem. 

2.1. De anafylactische reactie 

De anafylactische reactie treedt op als een 
patiënt door een voorafgaand contact met 
een stof allergisch is geworden. De periode 
tussen het eerste contact met dit allergeen 
en de anafylactische reactie (shockdosis) 
kan jaren bedragen. De optredende anafy-
lactische reactie is onafhankelijk van de 
toegediende hoeveelheid materiaal. Bij het 
geven van de `shockdosis' komen uit mest-
cellen of basofiele cellen chemische pro-
dukten vrij die vaatverwijding, vaatperme-
abiliteitstoename en bronchusconstrictie 
geven. Welk van deze gevolgen in één 

individu overweegt, is onvoorspelbaar. 
Staat oedeemvorming op de voorgrond 
dan ontstaat oedeem van losmazig weefsel 
(gezicht, glottis). Overweegt bronchus-
constrictie dan imponeert een beeld verge-
lijkbaar met astma. Door de vaatverwij-
ding en het weglekken van vocht uit het 
vaatstelsel raakt dit ondervuld, de bloed-
druk daalt en de patiënt raakt in shock. 
In de eigen en de familie-anamnese is spra-
ke van eczeem, astma, spastische bronchi-
tis en hooikoorts. De allergie tegen penicil-
line en lokale anaesthetica van het esterty-
pe is voor de tandarts van belang. Kruiso-
vergevoeligheid tussen procaïne-penicilli-
ne en tetracalne is bekend. Kruisreacties 
met lidocaïne en citanest zijn onwaar-
schijnlijk. 
De symptomen beginnen tijdens of direct 
na de toediening van het preparaat waar-
voor allergie is opgevat. De patiënt wordt 
angstig, onrustig. Paresthesieën en heftige 
jeuk in het gezicht en van de handen treden 
op voordat zich huidafwijkingen voor-
doen. Urticaria wordt in wisselende mate 
gevonden. Het gezicht wordt oedemateus. 
De patiënt wordt toenemend kortademig 
en hoest. Afhankelijk van het targetorgaan 
treedt óf oedeem van de glottis op met een 
inspiratoire stridor (de patiënt grijpt naar 
zijn keel) óf spasme van de bronchiën (ex-
piratoire stridor). Door de extreme vasodi-
latatie en het weglekken van vocht uit het 
vaatstelsel raakt de patiënt in shock met 
een roze-rood uiterlijk. 
De behandeling begint bij de preventie. Bij 
patiënten die anamnestisch bekend zijn 
met allergie dienen voorzorgsmaatregelen 
te worden genomen indien men het aller-
geen niet kan vermijden. Preventief anti-
histaminica toedienen (clemastine, Tave-
gil®). De assistente adrenaline 1 : 10001 ml 
laten klaarzeten. Verifiëren of ambulance-
telefoonnummer bekend is. Het verdachte 
medicament langzaam toedienen onder 
voortdurende alertheid ten aanzien van het 
ontstaan van prodromen. Toediening di-
rect staken indien onrust van de patiënt 
intreedt. 
De therapie van de anafylactische reactie 
bestaat uit direct toedienen van adrenaline 
1 : 1000 1 ml intramusculair, zo nodig na 5 
tot 10 minuten herhalen. Daarna 2 ml Ora-
dexon®-oplossing in water (Dexametha-
son) intramusculair gespoten. De patiënt 
in shock plat neerleggen met de benen 
omhoog gebogen in de heupen. Luchtweg 
vrijmaken en vrijhouden, zo nodig conio-
tomie met troicart van Denker bij glottis-
oedeem uitvoeren (alb. 1).2  Zuurstof per 
neussonde, kapje of via punctie-opening 
toedienen 51/m. Met spoed ambulancever-
voer regelen. Het tegelijk geven van ge- 
neesmiddelen zonder de selectieve wer-
king af te wachten is in deze ernstige situa-
ties toegestaan. 
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Afb. 1. De troicart van Denker bestaat uit een 
canule en een troicart. Na incisie van de huid 
met de scherpe punt, wordt het geheel onder het 
cartilago thyreoidea ingebracht. De troicart ver-
wijderen. De canule met 2 veters om de hals 
bevestigen. 

2.2. Aspiratie van een voorwerp 

Abraham-Inpijn: Noodsituaties 	 Medische aspecten 

Aspiratie van een voorwerp van ± 1 cm 
leidt tot acute verstikkingssymptomen. 
Anamnestisch bestaan neurologische af-
wijkingen. Andere verworven versliknei-
gingen doen zich voor na operaties in het 
hoofd/halsgebied. Lokale anesthesie pre-
disponeert indien het achterste deel van de 
mond betrokken is. 
De symptomen treden op door subglotti-
sche stagnatie. Orthopnoe met verlenging 
van de ademhaling bij inspiratie treedt op 
als het voorwerp de luchtweg niet 100% 
afsluit. De stem heeft een andere klank of 
ontbreekt. In ernstige situaties treden su-
praclaviculaire intrekkingen op. De cen-
trale cyanose uit zich in een blauwe tong. 
Snel treedt bewusteloosheid in. 
De behandeling bij een liggende patiënt 
bestaat uit draaien in zijligging met het 
hoofd lager dan de romp. Een stomp tus-
sen de schouderbladen geven en zonodig 
drie maal herhalen. Bij onvoldoende resul-
taat handgreep van Heimlich toepassen 
(afb. 2) Heeft dit na drie maal geen succes 
dan is patiënt zo verslapt dat manuele ver-
wijdering van het geaspireerde voorwerp 
vaak mogelijk wordt. Tenslotte resteert de 
coniotomie. In ieder geval, ook bij een 
geslaagde behandeling arts of ambulance 
waarschuwen voor de follow-up van de 
patiënt. 

2.3. Aspiratie van de maaginhoud 

Bij aspiratie van maaginhoud etst het zuur 
het respiratoire oppervlak van de long. 
Hemorragische necrose van het contact-
oppervlak ontstaat binnen enkele minuten. 
Anamnestisch predisponeren factoren zo-
als onder paragraaf 2.2. besproken. Men 
moet ook verdacht zijn bij bewusteloos-
heid, bij reflectoir braken en bij het terug-
lopen van maaginhoud in liggende houding 
bij patiënten met een slecht functionerend 
`slot' tussen oesofagus en maag. 
De symptomen van peracuut hoesten bij 
verslikken zijn bekend. Bij aspiratie van 

Afb. 2. Bij de `handgreep van Heimlich' wordt 
door plotselinge volumeverkleining in de long 
een stuwende kracht in de grote luchtwegen 
opgewekt, waardoor het geaspireerde voorwerp 
omhoog schiet. 

zure maaginhoud treedt in aansluiting kort-
ademigheid op met expiratoire stridor en 
hoorbare reutels. Na minuten tot uren 
neemt de dyspnoe toe tot tachypnoe. Door 
progressief hemorragisch longoedeem 
wordt het sputum roze. De patiënt wordt 
cyanotisch en de bloeddruk daalt. 
Bij de behandeling van patiënten die nei-
gen tot braken neemt men geen rubber-
dam. Bij de eerste braakneiging het hoofd 
van de patiënt zijwaarts houden met de kin 
als laagste punt. Indien geaspireerd is, pa-
tiënt in rechter stabiele zijligging brengen. 
Door de anatomische verhouding is het 
meeste in de rechterlong gelopen, waar-
door men de linkerlong spaart. Dexame-
thason binnen 5 minuten toegediend kan 
mogelijk de schade beperken. Zuurstof 5 
liter per minuut via neussonde of kapje 
geven. Vervoer naar een medisch centrum 
is gewenst gezien de noodzakelijk inten-
sieve verpleging en de eventuele beade-
mingsbehoefte. 

2.4. Longoedeem 

Bij longoedeem is de alveolaire ruimte in 
de long opgevuld met eiwitrijk vocht. De 
gasuitwisseling wordt onmogelijk. Dit 
treedt op bij het inademen van nitreuze 
dampen, als abnormale reactie op genees-
middelengebruik (nitrofurantoine, heroï-
ne) en als onbegrepen beeld bij hersenlet-
sel. Een links-decompensatie van het hart 
wordt veroorzaakt door acuut optredende 
ritmestoornissen of een hartinfarct. Een 
rechts-decompensatie die een uur voor 
tandheelkundige behandeling wordt neer-
gelegd, kan door opname van het beenoe-
deem in de circulatie een acute links-de- 

compensatie ontwikkelen (astma car-
diale). 
De anamnese wordt bepaald door de etio-
logische factoren. De links-decompensatie 
kan `latent' aanwezig zijn met dyspnoe 
d'effort en prikkelhoest bij platliggen. De 
patiënt slaapt bij voorkeur 's nachts op 
meerdere kussens. Belastende factoren 
zijn een hoge bloeddruk, bloedarmoede en 
een versterkte schildklierfunctie. Op een 
rechts-decompensatie wijzen dikke benen, 
een snel vol gevoel tijdens de maaltijd en 
gevulde halsvenen. 
De symptomen zijn, afhankelijk van de 
ernst, in fasen te verdelen. In de eerste fase 
toont patiënt toenemende dyspnoe bij in-
spanning met een droge prikkelhoest. In de 
tweede fase wil patiënt als gevolg van zijn 
kortademigheid niet meer liggen. Patiënt 
wordt motorisch onrustig. Tenslotte is pa-
tiënt zittend kortademig met een verlengd 
piepende uitademing en gebruik van de 
hulpademhalingspieren (orthopnoe). Roze 
schuimend sputum wordt opgegeven. 
Hoorbare reutels op afstand, snakkende 
ademhaling en een centrale cyanose vor-
men de laatste fase. 
De diagnose in de laatste fase geeft geen 
problemen doch voorkomen is beter! Een 
patiënt met een bestaande links- of rechts-
decompensatie niet tandheelkundig be-
handelen en zeker niet liggend. 
De behandeling bestaat uit het staken van 
de tandheelkundige ingreep. Patiënt recht-
op zetten met de benen hangend over de 
stoelrand. Bij ernstig longoedeem om bei-
de benen bloeddrukmeter-banden aanleg-
gen. De bloeddrukmeter oppompen tot 2/3 
tussen de diastolische en systolische 
bloeddruk. Indien alleen elastische (stuw-) 
banden aanwezig zijn, benen afbinden tot 
deze blauw worden. De stuwen mogen 
maximaal 45 minuten in situ blijven. Bij 
een bloeddruk hoger dan 120/80 mm Hg, 40 
mg furosemide (Lasix) oraal ter bevorde-
ring van de diurese. Zuurstof per neusson-
de of kapje 5 liter per minuut. Ambulance 
laten waarschuwen. 

3. Acute bloeddrukdaling 

De acute bloeddrukdaling of shock is per 
definitie een algemeen circulatoire insuffi-
ciëntie die in rust leidt tot verminderde 
weefselperfusie. 
De twee acute typen die in de tandheelkun-
dige praktijk voorkomen zijn: 
1. anafylactische 	shock (allergische 

shock), 
2. cardiale shock. 

3.1. Anafylactische shock 

De anafylactische shock is bij acute kort-
ademigheid besproken. 
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3.2. Cardiale shock 

De cardiale shock ontstaat ten gevolge van 
een verlaging van de 'cardiac output' (fre-
quentie x slagvolume) met bloeddrukda-
ling als gevolg. De belangrijkste oorzaak is 
een hartinfarct met groot weefselversterf 
in de wand van de linker ventrikel. De 
slechte circulatie verhoogt de pijndrempel 
waardoor de cardiale pijn wordt miskend. 
Anamnestisch zijn angineuze klachten of 
ritmestoornissen bekend. 
De symptomen van shock overheersen. 
Patiënt is asgrauw, koud met zweetdrup-
pels op bovenlip en voorhoofd. De neus is 
koud, klam. Patiënt blijft liggen omdat dui-
zeligheid en een zweverig gevoel in verti-
cale houding optreden. Het bewustzijn is 
helder, patiënt is angstig met wijde pupil-
len. De pols is snel en heeft een geringe 
amplitudo (filiforme pols). 
De tandheelkundige behandeling direct 
staken. Na controle van pols en bloeddruk 
ambulance alarmeren. Zuurstof per neus-
sonde of kapje 5 liter per minuut toe-
dienen. Bij een regulair tachycardie kan 
eenzijdige druk op de sinus carotis een 
vagus-reactie induceren met een polsver-
traging. De prognose van de cardiale shock 
bij defecte pompfunctie is slecht. 

4. Acute bewusteloosheid 

Dit is op zich een levensbedreigende situa-
tie indien een vrije luchtweg niet is gewaar- 
borgd. Zonder tijd te verliezen, na het 
vaststellen van de bewusteloosheid, eerst 
6 basale reanimatie-handelingen uit-
voeren: 
— leg de patiënt op een vaste onderlaag; 
— knellende kleding losmaken; 
— ademhaling aanwezig en ongestoord?; 
— carotis pols aanwezig?; 
— pupilreacties intact (er is hersencircu-

latie); 
tijd noteren! 

In de situatie waarbij de pols en/of adem-
haling afwezig zijn, dient zonder aarzeling 
na punt 6 met reanimatie te worden ge- 
start. Dit bestaat uit drie handelingen: 
ademhalingsweg vrijmaken, ademhaling 
en circulatie op gang brengen. Deze han-
delingen dienen binnen 4 minuten na het 
accident adequaat te worden uitgevoerd. 
Bij te laat starten dreigt blijvende hersen-
laesie. 
De techniek van de reanimatie vindt men 
in de literatuur.3 4  Reanimeren kan men 
onmogelijk van papier leren. Daarvoor be-
staan specifiek op de tandheelkundige 
praktijk gerichte cursussen waarin de be-
nodigde basiskennis wordt verstrekt. 

Indien pols en ademhaling aanwezig zijn, 
de patiënt in stabiele zijligging brengen. 
Negentig procent van de patiënten komt in 
deze fase bij en is daarmee buiten direct 
levensgevaar. Een klein deel blijft bewus- 

teloos ondanks intacte essentiële functies. 
Bij een aantal heeft bewusteloosheid zich 
door prodromale verschijnselen aange-
kondigd en is een differentiële diagnose 
mogelijk: 
1. hypo(hyper)glykemisch coma, 
2. epilepsie type `grand mal', 
3. cerebrovasculair accident. 

4.1. Hypo(hyper)glykemisch coma 

Bij het hypo(hyper)glykemisch coma is er 
respectievelijk te weinig of te veel glucose 
in de circulatie. De patiënt, met te veel 
glucose in het bloed, voelt zich ziek en zegt 
de tandarts af. De hypoglykemie is een 
frequent optredende complicatie bij pa-
tiënten met een goed behandelde diabetes 
mellitus. Het herkennen van de sympto-
men voor het coma intreedt is essentieel. 
Bij iedere hypoglykemie treedt hersenbe-
schadiging op. De duur van het coma ver-
slechtert de prognose. 
Uit de anamnese wordt duidelijk dat pa-
tiënt een behandelde suikerziekte heeft. 
Extreem zelden komen primaire tumoren 
van beta-cellen van de pancreas voor. 
Symptomen: misselijkheid zonder braken, 
buikklachten van wisselende aard waar-
door patiënt niet geneigd is voedsel tot zich 
te nemen. Geeuwhonger, beverigheid en 
dronkemansgedrag staan op de voorgrond. 
Motorische onrust, agressief gedrag, ver-
wardheid en een negatieve houding, zijn 
vergelijkbaar als bij alcohol-abusus. Pa-
tiënt is bleek en transpireert. Bewusteloos-
heid kan intreden eventueel samen met 
epileptiforme manifestaties. 
De behandeling bestaat, bij een patiënt 
met een intacte slikreflex, uit het toe-
dienen van koolhydraten of suiker. Dit 
stuit vaak op grote weerstand bij de pa-
tiënt. Indien de slikreflex is verdwenen 1 
mg Glucagon® subcutaan toedienen. Deze 
insuline-antagonist werkt kort. De patiënt 
na het bijkomen koolhyraten of suiker per 
os laten gebruiken. Blijft patiënt comateus 
dan met ambulance naar een medisch cen-
trum vervoeren. Indien de patiënt goed 
aanspreekbaar is geworden kan de behan-
deling worden afgemaakt of ingezet. Pa-
tiënt dient direct een afspraak met zijn 
behandelend arts te maken. 

4.2. Epilepsie type ̀ grand mal' 

Epilepsie type `grand mal' ontstaat op ba-
sis van elektrische ontlading in de hersen-
schors ten gevolge van een organisch lij-
den. Lang niet altijd is de primaire oorzaak 
bekend en spreekt men van genuine epilep-
sie. Een enkele keer wordt epilepsie uitge-
lokt door een circulatietekort in de herse-
nen of door een hypoglykemie. Slechts de 
zgn. gegeneraliseerde epilepsie gaat met 
bewustzijnsdaling gepaard. Daarbij zijn de 
`grand mal' en de `status epilepticus' voor 
de patiënt het meest bedreigend. 

In de anamnese komt de epilepsie reeds 
naar voren. Predisponerende factoren die 
in de tandartsstoel tot een epilepsie-aanval 
kunnen leiden zijn: stress, emoties, licht-
reflexie, hyperventileren en slaaptekort. 
De symptomen bestaan uit een peracute 
bewusteloosheid gevolgd door tonische en 
clonische krampen waarbij de ademhaling 
stopt. Patiënt wordt cyanotisch. De cloni-
sche krampen blussen uit waarna een in-
tensieve ventilatie op gang komt. Tijdens 
de krampen treedt incontinentie voor urine 
en faeces op. Door kramp van de kaakspie-
ren kan de tong ingeklemd worden tussen 
de tanden. Er vormt zich bloedig slijmig 
secreet. Het coma dat na de trekkingen 
ontstaat kan minuten tot uren aanhouden. 
Patiënt komt bij met hoofdpijn, spierpijn, 
verwardheid of langer persisterende suf-
heid en een retrograde amnesie. Men 
spreekt van een `status epilepticus' wan-
neer de ene epilepsie-aanval, zonder dat de 
patiënt bijkomt, in de andere overgaat. 
Hierdoor ontstaat een levensbedreigende 
situatie. 
De behandeling bestaat uit de eerste 6 
punten van de primaire reanimatie. Een 
rubber voorwerp tussen de kaken (bijt-
blok) voorkomt tonglaesies. In de coma-
teuze fase patiënt in stabiele zijligging 
brengen onder toezicht. Indien een status 
epilepticus dreigt: patiënt 20 mg Valium 
intramusculair toedienen. 

4.3.Cerebrovasculair accident 

Onder cerebrovasculair accident wordt 
verstaan zowel een trombose-bloeding als 
vaatspasme in de hersenen welke tot meer 
of minder permanente motorische en sen-
sibele uitval leidt. 
In de anamnese bestaan vaak hypertensie, 
atherosclerotische klachten, ritmestoor-
nissen of kortdurend minimale uitvalsver-
schijnselen welke reversibel zijn (Tran-
sient Ischaemic Attacks - TIA's). 
Bij de symptomen valt eerst de motoriek 
en de sensibiliteit aan een lichaamshelft 
uit. Daarna volgt bewusteloosheid. De 
ogen staan gericht naar de laesie in cere-
bro. Door het wegvallen van de spanning 
in de wangmusculatuur blaast patiënt bij 
iedere adem deze kant op hetgeen tabaks-
zak-blazen wordt genoemd. Vaak toont de 
patiënt een Cheyne-Stokes ademen: perio-
dieke hyperventilatie, afgewisseld met pe-
rioden van apnoe, die elkaar regelmatig 
opvolgen. De reflexen aan de aangedane 
zijde zijn verlaagd en gaan gepaard met een 
diffuse hypotonie. Soms doen zich in de 
acute fase epileptiforme beelden voor. 
De behandeling bestaat uit het volgen van 
de 6 punten van het reanimatieschema. 
Traumatische beschadiging dient te wor-
den voorkomen evenals aspiratie ten ge-
volge van braken. Vervoer naar medisch 
centrum is gewenst. 
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Nawoord 

Getallen met betrekking tot de frequentie 
van medische problemen in de Nederland-
se tandartspraktijk zijn niet beschikbaar. 
Hiernaar wordt op het ogenblik onderzoek 
verricht door de afdeling Algemene 
Ziekteleer en Inwendige Geneeskunde van 
de Universiteit van Amsterdam. 
Volgens de Wet Uitoefening Tandheel-
kunst is de tandarts in formele zin bevoegd 
de tandheelkunst in haar volle omvang uit 
te oefenen. Zolang in Nederland wordt 
gewerkt met deze ruime bevoegdheidsom-
schrijving is de tandarts zelf verantwoor-
delijk voor het inschatten van zijn be-
kwaamheid. 
Vele praktizerende tandartsen zijn te wei-
nig geschoold in hun studieperiode voor de 
opvang van medische • calamiteiten. Een 
enkel universitair curriculum anticipeert 
op de verwachte medische problemen in 
de tandheelkundige praktijk. Deze afge-
studeerde tandartsen hebben in hun stu-
diepakket voldoende kennis om urgente 

situaties op te vangen. De indicaties, con-
tra-indicaties en toedieningswijze van een 
pakket hulpmiddelen en -medicamenten, 
uitgebreider dan beschreven, zijn bekend. 
Alleen dan heeft het in het bezit hebben 
van medische (hulp-)middelen zin. Deze 
kennis zullen andere tandartsen zich, op 
geleide van hun eigen verantwoordelijk-
heidsgevoel, dienen te verwerven. Deze 
kennisvermeerdering is mogelijk op eigen 
initiatief en via PAOT.5-7  

Met dank aan mevrouw E. van Dooren, me-
vrouw E. F. M. v.d. Schot-Uylings en collega C. 
Visser voor hun kritische opmerkingen en ge-
duld. 
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Title: Medical emergencies in dental practice. 
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Life threatening emergencies in the dental chair 

are discussed, because of the medically compro-
mised patients. Medical history, prodromes, 
symptoms and the first aid are summarised. 
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FOCALE INFECTIE 

S. K. THODEN VAN VELZEN 
L. ABRAHAM-INPUN, internist*)  
W. R. MOORER, microbioloog 

Inleiding 

In de afgelopen jaren is het besef gegroeid 
dat de talloze regelsystemen van het men-
selijke organisme zo nauw samenhangen 
en in hun werking zo interfereren dat een 
lokale verstoring van het inwendige milieu 
ingrijpende gevolgen kan hebben voor het 
organisme als geheel, maar ook voor on-
derdelen ervan op plaatsen die ver verwij-
derd liggen van de primaire evenwichts-
verstoring. Een lokale aandoening met me-
tastatische, algemene of elders in het orga-
nisme gelokaliseerde secundaire aandoe-
ningen wordt klassiek, mits er een micro-
biële component in het spel is, aangeduid 
met de term focale infectie. 
Het focale infectie-concept is al zeer oud 
en berust op de waarneming dat soms de 
eliminatie van een ontsteking (primaire 
ontstekingshaard of primair focus) ge-
paard gaat met de genezing van een andere 
aandoening (secundaire haard). Doordat in 
de periode 1909-1937 het begrip focale in-
fectie misbruikt is voor het verklaren van 
vrijwel elke toen onbegrepen ziekte is fo-
cale infectie als pathogeen mechanisme in 
diskrediet geraakt. Ten onrechte zoals uit 
het vervolg blijkt, al is het duidelijk dat de 
frequentie waarmee focale infectie op- 

treedt niet moet worden overschat. 
Aan de discussies over focale infectie ont-
brak een goede grondslag omdat de waar-
nemingen zich niet lieten verklaren met de 
toentertijd beschikbare kennis. Onder an-
dere voor de wisselvalligheid waarmee fo-
cale infectie zich lijkt voor te doen, was het 
moeilijk een verklaring te geven. Enerzijds 
zag men namelijk bij langdurig bestaande 
ontstekingen geen verschijnselen van fo-
cale infectie, anderzijds bleken de aan fo-
cale infectie toegeschreven aandoeningen 
dikwijls niet te genezen ondanks de meest 
scrupuleuze verwijdering van alle poten-
tiële primaire foci. Focale infectie voldeed 
dan ook niet aan de postulaten van Koch, 
hetgeen destijds noodzakelijk werd geacht 
voor een sluitend bewijs van de microbiële 
oorzaak van een aandoening. 
Diverse theorieën zijn in de loop der jaren 
opgesteld die het pathogene mechanisme 
dat aan focale infectie ten grondslag ligt 
moesten verklaren. Voor geen van deze 
theorieën is het ooit gelukt een redelijke 
mate van bewijs te vinden. Ten dele was 
deze mislukking te wijten aan de onvol-
doende kennis en aan de omstandigheid 
dat de materie moeilijk toegankelijk is voor 
experimenteel onderzoek, ten dele ook lag 
de oorzaak in de theorieën zelf. Steeds is er 

Samenvatting: 

Metastatische lokale en algemene aan-
doeningen kunnen het gevolg zijn van 
plaque of andere pathologische micro-
biële depots. Dergelijke secundaire aan-
doeningen vallen onder het oude begrip 
focale infectie. Drie geheel verschillende 
pathogene mechanismen liggen ten 
grondslag aan het verschijnsel focale in-
fectie. 

namelijk gezocht naar een allesomvatten-
de, enkelvoudige verklaring van het ver-
schijnsel focale infectie. Nu het inmiddels 
duidelijk is geworden dat er geheel ver-
schillende pathogene mechanismen in het 
spel zijn, is het ook duidelijk dat een enkel-
voudige theorie niet kan voldoen. In enke-
le recente beschouwingen zijn de inmid-
dels beschikbare gegevens opnieuw ge-
rangschikt.'-3  Vastgesteld werd dat ten-
minste drie pathogene mechanismen ver-
antwoordelijk zijn voor het verschijnsel 
focale infectie en wel: 
1. metastatische infectie in aansluiting op 
bacteriëmie; - 
2. metastatische ontsteking als gevolg van 
immunologisch teweeggebracht weefsel-
letsel; 
3. metastatisch weefselletsel veroorzaakt 
door microbiële toxinen. 

1. Metastatische infectie 

Uitzaaiing van bacteriën in de bloedbaan is 

Uit de vakgroep Cariologie en Endodontologie 
van het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam 
en de vakgroep Inwendige Geneeskunde*)  
van de Universiteit van Amsterdam. 
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