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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. 

Summary: 

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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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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een frequent verschijnsel, dat bij gezonde 
individuen meestal geen problemen ople-
vert door het steriliserend vermogen van 
bloed en reticulo-endotheliaal systeem. 
Na ongeveer een uur zijnde binnengedron-
gen bacteriën gewoonlijk geëlimineerd. 
Anders wordt het als de weerstand van het 
individu is ondermijnd, algemeen door 
ziekte of immunosuppressieve therapie of 
plaatselijk door de aanwezigheid van een 
zogenaamd locus minoris resistentiae. In 
deze gevallen kunnen bacteriën zich in de 
bloedbaan vermenigvuldigen of zich vast-
hechten, kolonies vormen en het omrin-
gende weefsel infiltreren. Orale micro-or-
ganismen zijn wat dit laatste betreft extra 
gevaarlijk door hun goed ontwikkelde ver-
mogen om zich, bijvoorbeeld door de pro-
duktie van een kleefstof, aan oppervlak-
ken te hechten en verder door hun grote 
aantal. Een kubieke millimeter plaque be-
vat ongeveer 108  bacteriën. 
Bekende plaatsen met verminderde weer-
stand zijn beschadigde hartkleppen, trans-
plantaten en implantaatprothesen zoals 
kunsthartkleppen en gewrichtsprothesen. 
Ten aanzien van tandheelkundige implan-
taten zijn (nog) geen gegevens bekend; het 
is echter niet aannemelijk dat deze in dit 
opzicht van andere implantaten zouden 
verschillen. Maar natuurlijk kan focale in-
fectie ook optreden zonder preëxistente 
laesie met verminderde weerstand. Indien 
de bacteriëmie uitgaat van een orale haard 
betreft het dikwijls de long omdat hier het 
eerste capillair-bed is dat door de bloed-
stroom wordt gepasseerd. Behalve longab-
cessen zijn echter ook gevallen beschre-
ven van onder andere myocarditis, osteo-
myelitis, en hersenabces. Patiënten met 
een zogenaamde rechts-links shunt, waar-
bij een deel van het veneuze bloed in de 
arteriële circulatie komt zonder de long te 
zijn gepasseerd, lopen een verhoogd risico 
wat deze infectie betreft. In (vrijwel) al 
deze gevallen gaat het om anaërobe bacte-
riën, voornamelijk streptokokken, meestal 
afkomstig uit de plaque. Uit de casuïsti-
sche literatuur blijkt dat de tandarts bij het 
induceren, respectievelijk voorkomen van 
deze secundaire infecties een belangrijke 
rol speelt. 

2. Immunologisch letsel 

Het is bekend dat slijmvlies betrekkelijk 
`lek' is en dat bijvoorbeeld het sulcusepi-
theel niet in staat is stoffen tot een mole-
cuulgewicht van 1.000.000 tegen te hou-
den. De doorlaatbaarheid voor macromo-
leculen neemt sterk toe als het slijmvliese-
pitheel wordt beschadigd zoals dat gebeurt 
bij gingivitis en parodontitis. 
Het immuunsysteem is in het laatste geval 
zwaar belast doordat de binnengedrongen 
vreemde (macro)moleculen en eventueel 
micro-organismen moeten worden gebon-
den, gefagocyteerd en afgebroken. Dit im- 

munologische gebeuren kent een aantal 
negatieve bijwerkingen. In het verband 
van de focale infectie lijken drie daarvan 
van belang: 
- kruisreagerende antigenen, 
— immuuncomplexvorming, 
— antigeen-antistof-interactie. 

2.1. Kruisreagerende antigenen 

De mens heeft met diverse micro-organis-
men een of meer antigene determinanten 
gemeenschappelijk. Het gevolg daarvan is 
dat antistoffen, die door het immuunsys-
teem zijn geproduceerd tegen het desbe-
treffende micro-organisme, ook reageren 
met weefselbestanddelen die deze iden-
tieke determinanten bevatten. Het resul-
taat is weefselbeschadiging en ontsteking. 
Het bekendste voorbeeld van deze vorm 
van immunologisch letsel biedt de ß-hemo-
lytische streptokok die zich hecht aan het 
pharynx-epitheel en daarmee angina ver-
oorzaakt. De antistoffen die het immuun-
systeem tegen deze streptokok produceert 
binden zich ook aan bindweefselbestand-
delen van endocard, hartspier, skeletspie-
ren en gewrichtssynovia. De weefselbe-
schadigingen en ontstekingen worden bij 
voldoende ernst klinisch manifest als een 
aanval van acuut reuma. 
Of andere orale micro-organismen langs 
dezelfde weg een klinisch manifeste aan-
doening kunnen veroorzaken is niet aange-
toond. Wel is bekend dat anti-Streptococ-
cus mutans-serum kruisreageert met men-
selijk hart- en skeletspierweefsel. 

2.2. Immuuncomplexvorming 

Telkens als oplosbaar antigeen in de bloed-
stroom komt in een kleine overmaat ten 
opzichte van de in de bloedbaan circule-
rende antistof dan vormen zich immuun-
complexen. Deze complexen hebben de 
neiging zich op te hopen in organen met 
een gespecialiseerde vascularisatie, zoals 
de nieren, arteriën, huid, longen, ge-
wrichten en de verschillende plexus chori-
oidei van de hersenen. Ook de iris, het 
corpus ciliare en de chorioidea van het oog 
moeten tot deze organen worden gere-
kend. Op de plaatsen waar de complexen 
uit de circulatie worden weggevangen en 
zich ophopen treedt vaatwandbeschadi-
ging en ontsteking op. Ziekten die in ver-
band worden gebracht met deze vorm van 
immunologisch letsel zijn vooral oogaan-
doeningen zoals uveitis en iridocyclitis, 
verschillende huidaandoeningen, glome-
rulonefritis en gewrichtsontstekingen. In 
een groot aantal casuïstische mededelin-
gen wordt daarbij een verband gelegd met 
een oraal primair focus. Recent is dit ver-
band ook gesuggereerd voor bepaalde ge-
vallen van meningitis. Onlangs is verder 
vastgesteld dat in het serum van patiënten 
met een chronische apicale laesie of met 

een acuut apicaal abces een significant ver-
hoogde titer van circulerende immuun-
complexen wordt aangetroffen.' s 

2.3. Antigeen-antistof-interactie 

Soms heeft het antigeen dat in de bloed-
baan circuleert een affiniteit voor een be-
paald deel van de vaatwand. Dit zou bij-
voorbeeld het geval zijn met bepaalde anti-
genen van de wand van de nierglomerulus. 
De antigeen-antistofbinding, waarbij zeer 
veel meer ontstekingsmediatoren vrijko-
men dan bij de fagocytose van een reeds 
gevormd complex, vindt dan in de vaat-
wand plaats. In een diermodel kon voorts 
worden aangetoond dat een chronische 
arthritis, die experimenteel is geïnduceerd 
door antigenen-inspuiting in het gewricht, 
opvlamt als het bewuste antigeen in de 
circulatie wordt gebracht door het intrave-
neus in te spuiten of door het in het maag-
darmkanaal te brengen via een maagson-
de.8  Specifieke antigeenreactieve cellen en 
lokaal geproduceerde antistof zouden met 
het uit de circulatie in het gewricht binnen-
siepelend antigeen en de daarop volgende 
antigeen-antistofbinding en immuuncom-
plexvorming, verantwoordelijk zijn voor 
de opvlamming. 

3. Toxisch letsel 

Vele micro-organismen produceren toxi-
nen, biologisch zeer actieve stoffen, die, in 
minieme hoeveelheden, diep ingrijpen in 
de gastheersystemen. Zo heeft bijvoor-
beeld de toediening van slechts 0,1 micro-
gram per kg lichaamsgewicht van een be-
paald microbieel endotoxine al een signifi-
cant effect. Plaque ende necrotische, geïn-
fecteerde wortelkanaalinhoud bevatten bi-
ologisch betekenisvolle hoeveelheden en-
dotoxinen. Een viertal aandoeningen kun-
nen in een aantal van de zich voordoende 
gevallen met redelijke zekerheid worden 
toegeschreven aan letsel veroorzaakt door 
toxinen van orale micro-organismen. 

3.1. Trigeminus- en faciale neuralgie 

Bij enkele groepen patiënten met idiopa-
thische trigeminusneuralgie (plotselinge 
aanvallen van hevige pijnscheuten in het 
trigeminusgebied) of atypische faciale neu-
ralgie (slecht te lokaliseren, qua karakter 
moeilijk te beschrijven, vaak hevige aan-
gezichtspijn) kon de pijn vrijwel steeds 
gerelateerd worden aan röntgenologisch 
niet of nauwelijks zichtbare holten in het 
bot ter plaatse van vroegere extracties.2  
De holten werden opgespoord door middel 
van selectieve infiltratie-anesthesie. In de 
holten werd temidden van ontsteking een 
anaërobe microflora aangetroffen. Curet-
tage en antibiotische behandeling van de 
holte gaf in het algemeen genezing. Voorts 
zijn er aanwijzingen voor het bestaan van 
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een sterke associatie van orale microbiële 
foci en trigeminusneuralgie.7  
De lokalisering van een pijn veroorzakend 
primair focus door middel van selectieve 
toepassing van lokale infiltratie-anesthesie 
is een al oude techniek, die in de oudere 
literatuur over het algemeen bekend staat 
als de Impletol-test. Het snel verdwijnen 
van de pijn als in de onmiddellijke nabij-
heid van het focus wordt geïnjiceerd staat 
bekend als het `secondenfenomeen'. Uit 
experimenteel onderzoek is verder bekend 
dat eiwitten en andere stoffen bijvoorbeeld 
van uit de pulpaholte via de zenuwvezels 
naar centraal worden getransporteerd tot 
in het ganglion of wellicht zelfs verder. 
Ook is bekend dat pulpa-extirpatie, extrac-
tie en de injectie in de periapex van bacte-
riemengsels afkomstig uit periapicale ab-
cessen aanleiding geven tot neurodegene-
ratieve veranderingen die zich tot in het 
ganglion en verder centraalwaarts voort-
zetten. Deze degeneratieve veranderingen 
gaan vergezeld van neuronale hyperactivi-
teit. De inductie van de neuralgie-aanval 
zou daaruit kunnen worden verklaard. 

3.2. Facialis-paralyse 

Het zenuwletsel kan zich vanzelfsprekend 
ook manifesteren als functieverlies. Unila-
terale facialis-paralyse of parese kan waar-
schijnlijk in een aantal gevallen worden 
toegeschreven aan microbiële toxinen uit 
een pathologisch oraal microbieel depot. 
Eliminatie van dit focus leidt in een derge-
lijk geval tot genezing. 

3.3. Koorts ex causa ignota 

De lichaamstemperatuur wordt geregeld 
vanuit de hypothalamus, waar een com-
plex systeem van terugkoppelingen de pro-
duktie respectievelijk de afvoer van warm-
te reguleert. De temperatuursregulatie 
wordt onder andere beïnvloed door zoge-
naamde endopyrogenen, die worden ge-
produceerd bij ontstekingen en verder 
door de toxinen van sommige bacte-
riesoorten, zogenaamde exopyrogenen. 
Door de pyrogenen wordt de `thermostaat' 
als het ware op een hoger niveau afgesteld 
met koorts als gevolg. 
Koorts `van onbekende oorzaak' betreft 
die gevallen waar de diagnose nog niet 
vaststaat na uitgebreid medisch onder-
zoek. De koorts kan vergezeld gaan van 
hoofdpijn, algemene malaise, gewrichts-
en spierpijnen. Diverse gevallen zijn in de 
literatuur beschreven van patiënten bij wie 
de koorts `van onbekende oorzaak' ver-
dween na eliminatie van pathologische mi-
crobiële depots in de mond. 

3.4. Leukocytendysfunctie 

De toxinen van sommige orale micro-orga-
nismen kunnen de functie van de witte 

Incidentele indicatie door de arts in overleg met 
de tandarts 

Koorts ex causa ignota (e.c.i.) 

Gewrichtsontstekingen e.c.i. 

Uveitis en iridocyclitis e.c.i. 

Vasculitiden e.c.i. 

Facialis-neuralgie of -paralyse e.c.i. 

Trigeminus-neuralgie e.c.i. 

Acuut reuma 

Subacute bacteriële endocarditis 

Orgaanabces e.c.i. 

(Activatie van) glomerulonefritis 

Asthma bronchiale *) 

Voorbereiding tot transplantaties 

Voorbereiding tot immunosuppressieve the-
rapie 

Voorbereiding tot intensieve chemotherapie 

Voorbereiding tot open hart- en vaatchirurgie in 
het bijzonder bij toepassing van kunststof-im-
plantaten 

*) Niet algemeen gangbaar. 

bloedcellen aantasten en daarmede wel-
licht de weerstand van de gastheer verla-
gen. In twee gerapporteerde gevallen 
bleek de functie zich te herstellen na tand-
heelkundige behandeling. In hoeverre de 
verminderde weerstand klinisch manifeste 
gevolgen heeft is niet bekend, maar de 
leukocytendysfunctie die wordt veroor-
zaakt door het influenzavirus en de ont-
vankelijkheid van influenzapatiënten voor 
secundaire bacteriële infecties, zouden 
doen vermoeden dat de dysfunctie mis-
schien niet zonder gevolgen is. 

Conclusie 

De mondholte is een verzamelplaats voor 
diverse, elk op zich zelf complexe micro-
flora's. Op de gebitselementen zijn deze 
aanwezig in de vorm van plaque. Indiende 
antimicrobiële systemen van de gastheer 
suboptimaal zijn of niet langer zijn opge-
wassen tegen de bacteriegroei dan veran-
dert de habituele, niet-pathogene plaque 
door gewijzigde selectiefactoren en bacte-
riële successie in een pathogene. Micro-
biële species die tevoren als het ware on-
dergedoken zaten in de massa van de pla-
que, treden onder de gewijzigde omstan- 

Regelmatige indicatie door de tandarts in over-
leg met de arts 

Aangeboren en verworven immunologische de-
ficiënties 

Ziekten van de witte bloedcellen en het reticulo-
endotheliale systeem 

Onvoldoende gereguleerde diabetes mellitus 

Hypoproteïnemie 

Na miltextirpatie*)  

Aangeboren en verworven endocardgebreken 
in het bijzonder na endocarditis 

Drugmisbruik*)  

Radiotherapie van het hoofd-halsgebied 

Tijdens immunosuppressieve therapie 

Tijdens chemotherapie 

digheden meer op de voorgrond. Deze bac-
teriesoorten kenmerken zich vaak door 
een specifieke virulentie, die in de interac-
tie met de gastheer tot pathologie kan lei-
den. Dit laatste betreft in eerste instantie 
een lokale ontsteking in het gebied gren-
zend aan de microflora en in de meeste 
gevallen blijft het hiertoe beperkt dank zij 
de doeltreffendheid van de afweersyste-
men van de gastheer. De door de microflo-
ra opgeroepen pathologie kan ook — zoals 
hiervoor is uiteengezet—een metastatische 
component hebben. De component valt 
onder datgene dat van oudsher wordt aan-
geduid met de term focale infectie. 
Het zal uit het voorgaande duidelijk zijn 
dat het primaire focus niet, zoals wel is 
betoogd, wordt gevormd door de lokale 
ontsteking, maar bestaat uit het pathogene 
microbiële depot. Bij onbegrepen ziekte-
processen dient aan een bacterieel oraal 
focus als oorzaak te worden gedacht. De 
tabel geeft een aantal van de indicaties 
voor systematisch onderzoek naar de aan-
wezigheid van orale bacteriële foci. De 
tandarts heeft verder een belangrijke taak 
ten aanzien van de preventie van focale 
infectie. Deze bestaat uit het opsporen en 
elimineren van pathogene microbiële de- 
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pots in de mond, respectievelijk het voor-
komen van het ontstaan ervan. 

Summary: 

Title: Focal infection. 

Keywords: Pathology — Focal infection — Micro-
organisms 

Metastatic local and general diseases might ap-
pear as a consequence of plaque or other patho-
genic microbial depots. Such secondary diseas-
es come under the old concept of focal infection. 
Three entirely different pathogenic mechanisms 

are responsible for the phenomenon of focal 
infection. 
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Inleiding 

De betekenis van speeksel voor de mens 
wordt op duidelijke wijze geformuleerd 
door Jenkins': `Saliva has many functions 
and, although not essential for the mainte-
nance of life, it makes important and va-
ried contributions to the efficient working 
and protection of the body.' 
In de praktijk ondervindt men pas hoe 
groot het belang van speeksel is in het 
geval van een vermeerderde (hypersaliva-
tie) of verminderde (hyposalivatie) speek-
selsecretie. In dit artikel komt de hyposali-
vatie aan de orde, hetgeen tot een droge 
mond (xerostomie) en een daarmee samen-
hangend complex van klachten kan leiden. 

Etiologie 

Een overzicht van de belangrijkste oorza-
ken van hyposalivatie wordt gegeven in 
tabel 1.2-4  
Een uitgesproken vorm van hyposalivatie 
wordt bij een patiënt gevonden, die radio-
therapeutisch is behandeld in het hoofd- 

*) Tandarts, kliniek voor Mondziekten en Kaak-
chirurgie, Academisch Ziekenhuis Groningen. 
**) Hoogleraar Biochemie van de Mondholte, 
laboratorium voor Materia Technica, rijksuni-
versiteit te Groningen. 
***) Hoogleraar Mondziekten en Kaakchirur-
gie, kliniek voor Mondziekten en Kaakchirur-
gie, Academisch Ziekenhuis Groningen. 
****) Bijzonder Hoogleraar Chirurgische Onco-
logie van het hoofd-halsgebied, afdeling Onco-
logie, Chirurgische Kliniek, Academisch Zie-
kenhuis Groningen. 

Tabel I. Etiologie van xerostomie. 2-4  

Radiotherapie in het hoofd-halsgebied 
Systeemziekten 
Medicatie 
Aplasie of excisie van speekselklierweefsel 
Sialo-adenitis of sialo-adenose 
Psychische factoren 
Fysiologische factoren (leeftijd, menopauze) 
Prothesen en een slechte kauwfunctie 

halsgebied, waarbij de grote speekselklie-
ren in het bestralingsveld zijn gelegen. De 
mate en de ernst van de beschadiging van 
het speekselklierweefsel is voornamelijk 
afhankelijk van de dosis, de grootte van 
het veld en de duur van de bestraling. Als 
de grote speekselklieren in het bestralings-
veld zijn gelegen, wordt een snelle afne-
ming van de speekselsecretie waargeno-
men gedurende de eerste week van de 
bestraling; daarna neemt de secretie lang-
zaam af tot ongeveer 5% van de oorspron-
kelijke hoeveelheid. Een overzicht van de 
gevolgen van bestraling op het speeksel-
klierweefsel wordt gegeven in tabel II.4  
Een andere oorzaak van hyposalivatie is 
het syndroom van Sjögren. Dit syndroom 
wordt onderverdeeld in een primaire en 
secundaire vorm. De primaire vorm be-
treft een chronische auto-immuunziekte, 
waarbij lymfocytaire infiltraten in en een 
afbraak van het traan- en speeksel-
klierweefsel wordt waargenomen, wat in 
een keratoconjunctivitis sicca en xerosto-
mie kan resulteren. Als er bij deze afwij-
kingen sprake is van een andere auto-im-
muunziekte of bindweefselziekte spreekt 
men van de secundaire vorm. In dit laatste 

Samenvatting: 

De belangrijke fysiologische betekenis 
van speeksel voor de mens wordt duide-
lijk wanneer er te veel (hypersialie) of te 
weinig speeksel (hyposialie) wordt ge-
produceerd. Bij afnemende speekselse-
cretie ontstaat een scala van klachten 
zoals een droog en branderig gevoel in de 
mondholte, en problemen met kauwen, 
slikken, spreken en slapen. Daarnaast 
treedt verhoogde gevoeligheid van de 
mondholte voor infecties en progres-
sieve carieuze aantasting van de dentitie 
op de voorgrond. 
In dit artikel zullen de voornaamste as-
pecten van de oorzaken, gevolgen en 
behandeling van hyposalivatie worden 
besproken. 

geval betreft het veelal reumatoïde artritis. 
Klinisch ziet men in ongeveer 30% van het 
aantal patiënten bilaterale zwellingen van 
de glandulae parotideae; bij een geringer 
aantal wordt een zwelling van de glandulae 
submandibulares gezien. De zwelling is 
vooral tijdens het eten pijnlijk. Bij pa-
tiënten met dit syndroom wordt bovendien 
een verminderde secretie van de zweet- 

Tabel II. Globale indeling van de te verwachten 
symptomen na bestraling met 2 Gy/dag geduren-
de 5 dagen per week (alle grote speekselklieren 
binnen het veld van bestraling).4  

Dosis Symptoom 

Tijdelijke secretievermindering 
Waarneembare hyposalivatie 
Toegenomen hyposalivatie, 
meestal irreversibel 
Irreversibele beschadiging van 
parenchym en stroma, veelal 
irreversibele hyposalivatie 

<10 Gy 
10-15 Gy 
15-40 Gy 

>40 Gy 
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