
AIDS en Tandheelkunde 

lokale problemen zoals ontsiering (laesies 
in het gelaat) of bedreiging van het gebit 
(laesies van het palatum). Systemische 
chemotherapie is in het algemeen weinig 
succesvol. Behandeling met — hoge doses — 
Interferon® lijkt iets meer te beloven, maar 
verkeert nog in het experimentele stadium. 

Tenslotte nog een complicatie van de 
HIV-infectie die op zichzelf niet diagnos-
tisch is voor de ziekte AIDS, maar die in 
allerlei stadia van de ziekte veel voorkomt 
en die voor tandheelkundigen van veel be-
lang kan zijn: veel patiënten hebben een 
sterk verlengde bloedingstijd. Dit berust 
op een combinatie van een thrombocyto-
penie en een thrombopathie. Het precieze 
mechanisme is nog niet opgehelderd, maar 
auto-antistoffen tegen bloedplaatjes spe-
len een belangrijke rol. 

Bij de medische begeleiding van pa-
tiënten met een HIV-infectie, en uiteraard 
ook met AIDS, gaat het niet alleen om de 
problemen waarmee zij zelf te maken heb-
ben, maar ook om het gevaar dat zij voor 
anderen opleveren. Elders in deze afleve-
ring wordt meer geschreven over de trans-
missie en over preventieve maatregelen, 
maar in de praktijk zijn semen en bloed 
gevaarlijk. Van deze gevaren moeten de  

patiënten — en met name óók de klachten-
vrije geïnfecteerden— doordrongen zijn, en 
ze zullen ernaar moeten handelen. In hoe-
verre anderen dan de behandelend arts, in 
casu de behandelend tandarts, over de 
HIV-status moeten worden ingelicht, is in 
vele kringen nog een onderwerp van dis-
cussie. In haar jongste advies beveelt de 
Gezondheidsraad aan dat tandartsen hun 
wijze van werken zó inrichten dat zij als 
het ware iedere patiënt als HIV-positief 
beschouwen. Ik sluit mij daarbij aan omdat 
de meeste HIV-positieven zich van de be-
smetting niet bewust zijn en omdat van 
diegenen die het wel van zichzelf weten, 
een deel tóch de tandarts niet zal willen 

inlichten en ofwel niets zegt, ofwel iets 
anders verzint (hepatitis B-virus-drager 
bijvoorbeeld). 

Uit deze globale status van anamnese, 
diagnostiek en begeleiding moge het duide-
lijk zijn, dat bij deze patiënten somatische, 
psychische en sociale factoren nauw met 
elkaar verbonden zijn. Iedereen in de ge-
zondheidszorg die beroepshalve met hen 
te maken krijgt, dient zich daarvan bewust 
te zijn. Immers, tot het moment waarop 
een effectief geneesmiddel tegen HIV be-
schikbaar is, zullen diagnostiek en thera-
pie vooral een ondersteunend karakter 
hebben. 

SUMMARY 

MEDICAL HISTORY, DIAGNOSIS AND MEDICAL CARE OF AIDS PATIENTS 
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Infection with the Human Immunodeficiency Virus may have an asymptomatic clinical course. In a 
number of patients AIDS will develop, usually preceeded by a period of several months in which the 
patient may suffer from a number of rather unspecific complaints like general malaise and diarhoea. 

The medical and psychological care of an AIDS patient have a serious impact both on the patient 
and his environment, especially because of the often young age of the AIDS' patient. 

ASPECTEN VAN DE MEDISCHE ANAMNESE, 
DIAGNOSTIEK EN PREVENTIE NADER BELICHT 
SAMENVATTING 
Niet de bekende AIDS-patiënt vormt het grootste gevaar maar de onbekende `gezonde' drager van 
HIV c.q. de bekende drager die uit angst voor (sociale) repercussies zijn gegevens verzwijgt. 

Ondanks het feit dat het virus in verschillende lichaamsvloeistoffen is aangetoond lijken alleen 
bloed en sperma voor de overdracht van belang. Het blijkt dat de kans op een HIV-infectie buiten de 
risico-groepen uiterst gering is ook bij een `tandheelkundig contact'. 
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1. INLEIDING 

Hoewel het 'Acquired Immunodeficiency 
Syndrome' (AIDS) nog een betrekkelijk 
zeldzame ziekte is, heeft het al een massale 
en vaak ongenuanceerde publiciteit gekre-
gen. De exponentiële toename van 1979 tot 
1983, waarin het geregistreerde aantal pa-
tiënten per zes maanden verdubbelde, gaf 
dit ziektebeeld een bedreigend aureool. 
Het onbreken van een bekende oorzaak 
versterkte de angst.P4  In de volgende pe-
riode trad in de Verenigde Staten en ook in 
Nederland een vertraging in de groei van 
het aantal AIDS-patiënten op. Deze ten-
dens werd beïnvloed door het uitstellen 

van de fatale diagnose. In Nederland ver-
wacht men rond 1991 ongeveer 4000 pa-
tiënten, voornamelijk mannen tussen 20-
60 jaar.5  

Weliswaar maakt de huidige incidentie 
de kans dat de tandarts-practicus in het 
land met AIDS wordt geconfronteerd 
klein, maar in de nabije toekomst zal dit 
kunnen veranderen. De aandacht is ver-
schoven naar de risicogroepen en de 'be-
smettelijke fase'. Deze periode gaat vooraf 
aan het klinische beeld van de HIV-infec-
tie en is verder te verdelen in de latente 
fase en de periode met (a)typische sympto-
men (LAS, PGL en ARC; tabel I). De 
anamnese wordt gebruikt om risicogroe- 

pen en stadia na de besmetting te inventari-
seren. Lichamelijk onderzoek en laborato-
riumbepalingen kunnen de anamnestische 
vermoedens ondersteunen. Het opsporen 
van seroconversie na contact met HIV 
c.q., het etiketteren van gezonde dragers 
blijft een tweesnijdend zwaard. Enerzijds 
dient bij gebrek aan adequate therapie de 
preventie te berusten op het herkennen en 
isoleren van infectiebronnen. Anderzijds 
creëren wij nieuwe `melaatsen', met ern-
stige psychosociale problemen. 

De anamnese en het lichamelijk onderzoek 
behoren tot de verantwoordelijkheid van 
de huisarts. Aanvullende diagnostiek en 
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verder asymptomatisch 

5% (in 24 mnd.) 

4 
aspecifieke klachten 

15-20% (in I5-30 mnd.) 
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behandeling worden in hoofdzaak door in-
ternisten verricht. Vele andere werkers in 
de gezondheidszorg worden echter met het 
ziektebeeld en de complicaties geconfron-
teerd, zoals dermatologen, neurologen, 
tandarts-kaakchirurgen, tandartsen en 
mondhygiënisten. Het herkennen van risi-
cogroepen is ook voor deze beroepen van 
belang. Bekendheid met de anamnese tij-
dens de drie fasen van het ziektebeeld 
(Persisterende Gegeneraliseerde Lymf-
adenopathie = PGL; Aids Related Com-
plex = ARC en AIDS) lijkt zinvol. Het 
overzien van de mogelijkheden en onmo-
gelijkheden ten aanzien van de diagnostiek 
leidend tot een `preventief beleid' kan voor 
de tandarts onnodige bezorgdheid voorkó-
men en adequate benadering van de pa-
tiënt bevorderen. 

2. ANAMNESE 

De medische anamnese in het kader van 

Tabel II. Van risicogroep tot AIDS.' 10 1' 37 40 43 73 

AIDS kent vier stappen: 
1. Het opsporen van risicogroepen met zo 
mogelijk identificatie van de acute HIV-
infectie. 
2. Het alert zijn op de aanwezigheid van 
het aspecifieke stadium PGL. 
3. Het vaststellen van ARC dat in 100% na 
een wisselend interval resulteert in: 
4. Het AIDS-syndroom zich uitend in op-
portunistische infecties en/of het Kaposi-
sarcoom met een zeer hoge mortaliteit. 

2.1. Behoort patiënt tot de risicogroepen? 

Het merendeel zijn mannelijke homo- en 
biseksuelen met vele wisselende partners. 
In de Verenigde Staten is, afhankelijk van 
de groepsgrootte en het jaar van publika-
tie, het percentage 86 tot 73% (1981 en 
1985). In Engeland was dit percentage in 
1986 zelfs 90%.6-9  In Amsterdam heeft 
31,4% van deze gepredisponeerde groep 
HIV-antistoffen.10  (Tabel II.) 

74 

Behalve het aantal partners predispo-
neert het oro-anaal-receptief geslachtsver-
keer. Het optreden van slijmvlieslaesies, 
waarbij besmet sperma kan binnendrin-
gen, wordt als reden genoemd. Het Kapo-
si-sarcoom wordt frequenter gevonden bij 
het gebruik maken van vuist- (`Fisting) en 
tongcontact (`Rimming'). Dit geldt ook 
voor snuivers van isobutylnitriet (`Pop-
pers') als seksueel stimulans en voor ge-
bruikers van ethylchloride en hallucinoge-
nen zoals marihuana en cocaine.11  In de 
multivariant-analyse met betrekking tot 
het Kaposi-sarcoom kwamen methaqua-
lon- of amfetamine-gebruik, de plaats waar 
men de partner ontmoette of het type (ac-
tief of passief) contact, niet als essentieël 
naar voren.3 6 7 11  

Intraveneuze druggebruikers vormen met 
13-17% de tweede groep.8 12  De infectie 
wordt via direct naald-naaldcontact over-
gebracht. Van de AIDS-populatie in de 

Hemofilie-patiënten 
Bloedcontact-patiënten 

België 5% 
Nederland 20% 
Engeland 34% 
Duitsland 53% 
V.S.: Pennsylvania 60% 
Denemarken 64% 

Homofiele of 
biseksuele mannen 

SEROCONVERSIE 
Engeland 	 17-19% 
Denemarken 	 10-25% 
Nederland: Amsterdam 	15-35% 
V.S.: New York 	 50-65% 
V.S.: San Francisco 	 65% 

Drug- 
gebruikers 

Engeland 1.5% 
Nederland: Amsterdam 9% 
V.S.: Chicago 10% 
Zwitserland: Zürich 10-36% 
V.S.: New York 17-50% 

40% 
wordt 

60%. 
drager 

PGL 

15-20% 
(15-57 mnd.) 

ARC 
100% 

1 

AIDS 

opportunistische infecties 
in 72% 

Ir 
t 4.5-9 mnd. gem. —. le jr. 40% 

3e jr. 86% 
5e jr. 95% 

Kaposi-sarcoom 
in 30% 

s 
._ 30 mnd. gem. 

5-10% 
(24-60 mnd.) 
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AIDS 
ARC 
BCG 
CMV 
DDAVP 
HIV 
HSV 
HTLV III 
JC-virus 
KS 
LAS 
LAV 
MAI-complex 
PCP 
PGL 

- Acquired Immuno Deficiency Syndrome 
- AIDS Related Complex 
- Bacille Calmette Guérin 
- Cyt©megalovirus 
- I-Deamino-8-D-Arginine Vasopressine of Desmopressin 
- Human Immuno Deficiency Virus 
- Herpes simplex virus 
- Human Tcel Lymphotropic Virus (type III) 
- Papova viridae 
- Kaposi Sarcoom 
- Lymfadenopathie Syndroom 
- Lymfadenopathy Associated Virus 
- Mycobacterium Avium Intracellulare-complex 
- Pneumocystic Cariniï Pneumonia 
- Persistant Generalised Lymphadenopathy Syndrome 

Predispositie 
- Hebt u een vaste partner(s)? 
- Hebt u wisselende partners? 

- Wat is u bekend over de gezondheid van 
uw partners? 

- Op welke wijze vindt het contact plaats? 

(man/vrouw/beide) 
- hoeveel? 
- zijn deze voornamelijk anoniem? 

anaal - genitaal 
oraal - genitaal 
genitaal - genitaal 
oraal - anaal 
passief - met geweld 

- Hebt u seksuele contacten gehad met Amerikanen of personen uit Centraal-Afrika? 
- Hebt u contact (gehad) met bekende AIDS-patiënten? 

Medicijngebruik (laatste 8 jaar) 
- Gebruikt u stimulerende middelen? 	 intraveneuze drugs? 
- Hebt u bloedtransfusies gehad of andere produkten gemaakt uit bloed? 
- Bent u gevaccineerd tegen hepatitis B of hebt u bloedeiwitten gekregen (immunoglobuli- 

nen, albumine)? 

Welke infecties hebt u doorgemaakt en hoe vaak? 
- Lues 

Gonorroe 
Koortsuitslag of genitale herpes 
Hepatitis A/B/non A, -non B 

- Ziekte van Pfeiffer 
- Andere infecties 

Herkent u de volgende klachten? 
- Bent u afgevallen? 

Moeheid 
- Koortsperioden 

Nachtzweet 
- Misselijkheid met/zonder braken 
- Diarree 
- Hoesten 
- Kortademigheid 
- Gezwollen lymfeklieren 
- Huidafwijkingen 
- Andere klachten of afwijkingen 

Komen er in de familie stoornissen in de afweer 
tegen infecties voor? 

Hoe lang al? 
Geeft u iets op? 

Waar? 
Waar? 

Hoe vaak per dag? 
Aspect? 

Hoe groot? 
Welk aspect? 

Hoeveel? In welke periode? 

Hoe hoog? 	Hoe vaak? 
Hoe lang reeds? 

Tabel I. Gebruikte afkortingen. 

Tabel III. Een gezondheidsvragenlijst gericht op AIDS-risico. 
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Verenigde Staten zou 50%-80% drugs ge-
bruiken of hebben gebruikt.13  

Vrouwelijke seksuele partners van 
AIDS-patiënten zijn in 6% besmet. Vagi-
naal contact onder andere met geïnfecteer-
de hemofiliepatiënten en biseksuele man-
nen vormt de besmettingsweg.6 814-16 Pros-
titutie op zich predisponeert in de westerse 
cultuur niet. De combinatie heroïnege-
bruik en prostitutie geeft wel meer besmet-
tingskans. 

Van de kinderen uit geïnfecteerde moe-
ders krijgt 50% het virus diaplacentair.17  
Een sectio caesaria beschermt niet. Als 
casuïstiek wordt de mogelijkheid van over-
dracht via moedermelk gesuggereerd.18  
Het ziektebeeld uit zich dan op baby- en 
peuterleeftijd. Het belang voor de tandarts 
is minimaal. Dit geldt eveneens voor kin-
deren die post partum besmet bloed- of 
bloedprodukten hebben gekregen, bij-
voorbeeld als wisseltransfusie.19  Slechts in 
2% treedt AIDS op bij volwassenen na 
contact met besmet bloed of bloedproduk-
ten. De helft hiervan zijn hemofilie A-pa-
tiënten.8  Het besmettingspercentage vari-
eert van 34-94% afhankelijk van de her-
komst van het factor VIII-preparaat dat 
voor suppletie werd gebruikt. Preparaten 
uit de Verenigde Staten verkregen uit 
bloed van 2000 tot 5000 betaalde donoren, 
hebben tot het hoogste percentage besmet-
tingen geleid.2°-25  Toch is het hoge percen-
tage onder hemofilie A-patiënten niet ge-
heel verklaard. Eén besmette `batch' fac-
tor VIII gaf in 50% bij hemofilie A sero-
conversie, terwijl uit dezelfde `pool' berei-
de factor IX dit fenomeen niet liet zien.22 26 

Tegenover het hoge percentage HIV-posi-
tieve hemofiliepatiënten stond in 1984 bij 
de centra in Europa een relatief klein per-
centage AIDS-patiënten geboekt.27  Sinds 
het gebruik van hitte behandelde factor 
VIII zijn geen nieuwe besmettingen aange-
toond.23  

Als laatste groep, in Nederland van min-
der belang dan in België, dient de pa-
tiëntenpopulatie afkomstig uit Haïti en 
Centraal-Afrika te worden genoemd. In de 
Verenigde Staten omvat deze groep 5% 
van de AIDS-patiënten. 

Het belang van deze gegevens voor de 
tandarts is vooral dat in deze professie 
geen overdracht van HIV is geconsta-
teerd. 

Het anamnestisch opsporen van het mo-
ment van de acute HIV-infectie bij boven-
staande patiënten is ondoenlijk. Het 
ziektebeeld is aspecifiek. In prospectieve 
studies is, met behulp van seroconversie 
na besmetting, een Pfeiffer-achtig (mono-
nucleosis infectiosa) ziektebeeld beschre-
ven. Dit begint plotseling met koorts, alge-
mene malaise, lethargie, lymfadenopathie, 
keelpijn, anorexia, myalgie, arthralgie, 
hoofdpijn en een maculair centripetaal ery-
theem. Soms recidiveren deze aanvallen, 
doch het lijkt een 'self limiting disease'. In 

Ned Tijdschr Tandheelkd 94 (1987) mei 



Tests latente fase PGL ARC*)  AIDS 

35% (+) 
43% (+) 
32%-52% 

5% 
samen 

10% 
27% 

Lymfopenie 
T41T8-ratio verlaagd 
Cutane anergie, verminderde 

mitogene stimulatie 

Fagocytose defect 
Chemotactische activiteit verminderd of 
Toename aantal circulerende complexen 
Anemie of trombopenie 
Lymfeklierzwelling 

extra inguinaal > 3 mnd. 
Serumglobuline verhoogd 
Gewichtsverlies > 7 kg of 

10% v.h. lichaamsgewicht 
Koorts > 38° continue 

of intermitterend 
Diarree 
Moeheid, algemene malaise 
Nachtzweet 
Fotofobie 

+ 	+ 	(+) 

— 	+ 	+ 

Tabel IV. Diagnostische criteria bij anti-HIV positieve personen.33 47 

*) Bij de aanwezigheid van tenminste twee klinische en twee laboratoriumsymptomen gedurende 
tenminste drie maanden wordt de diagnose gesteld. 
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een mildere vorm wordt het ziektebeeld 
geduid als griep, zeker als de huidafwijkin-
gen ontbreken (duur 3-14 dagen).28  De 
meeste patiënten behoren tot deze laatste 
categorie. Zij zijn alleen detecteerbaar 
door het positief worden van H1V-antistof-
fen, 2-8 weken na het begin van de acute 
ziekte, of door een positieve HIV-kweek. 
Toch dient de anamnese vragen te bevat-
ten naar de doorgemaakte infecties (tabel 
III). Met name zijn van belang: geslachts-
ziekten zoals lues en gonorroe, het regel-
matig optreden van koortsuitslag of genita-
le herpes en het doorgemaakt hebben van 
hepatitis A, hepatitis B of hepatitis non A - 
non B. De ziekte van Pfeiffer kan in dit 
rijtje eveneens worden opgenomen. Het 
doorgemaakt hebben van meerdere seksu-
eel overdraagbare ziekten predisponeert 
tot AIDS.29 30 

Is de verdenking sterk en is er een goed 
contact met patiënt dan kunnen vragen 
naar de seksuele anamnese de waarschijn-
lijkheid van het risico verduidelijken (tabel 
III). 

2.2. Anamnese in de latente fase en het 
lymfadenopathie syndroom (LAS) 

De anamnese in de fase van het `gezonde 
virusdragerschap', welke jaren kan be-
staan, biedt geen andere aanknopingspun-
ten dan beschreven bij de gepredisponeer-
de groepen.3t 32  De gegeneraliseerde lym-
feklierzwelling, anders dan inguinaal, kan 
door de patiënt worden opgemerkt. Het 
beeld is echter aspecifiek en soms passagè-
re. Als solitair anamnestisch gegeven heeft 
het weinig waarde. Laboratoriumbevin-
dingen kunnen steun bieden (tabel IV: dia-
gnose). 

2.3. Anamnese in de prodromale of AIDS 
related complex (ARC)-fase 

Deze fase werd in 1986 geïntroduceerd.33  

Daar deze in principe altijd overgaat in 
AIDS lijkt de betiteling prodromaal te-
recht. Klachten berusten op vermindering 
van de algemene conditie en bestaan uit 
gewichtsverlies (meer dan 10 kg in zes 
maanden), moeheid, terugkerende perio-
den van onbegrepen koorts en nachtzweet. 
Weerstand tegen eten, misselijkheid, bra-
ken en intensieve chronische diarree staan 
vaak als klachten op de voorgrond. 
Hoesten met een droge kuch en in korte 
tijd optredende toenemende kortademig-
heid brengen de patiënt in 85% in een 
ziekenhuis. 

2.4. Anamnese bij AIDS 

De overgang van ARC naar AIDS is niet zo 
scherp als de indeling doet vermoeden. 
Het volledig ontwikkelde ziektebeeld be-
gint met een gegeneraliseerde persisteren-
de lymfadenopathie op twee of meer loka- 

ties buiten de inguinaalstreek en moet gro-
ter zijn dan 1 cm in diameter. Lymfadeno-
pathieën op plaatsen zoals subclaviculair, 
in de nek en axillair, worden meestal door 
de patiënt zelf gemeld.9  Het persisterende 
karakter wordt gedefinieerd als een be-
staan langer dan drie maanden. In 62-70% 
treden alleen opportunistische infecties 
op. Dit zijn infecties die bij een gezond 
immuunsysteem zelden of nooit tot ziekte-
verschijnsel leiden. Aard en lokalisatie zijn 
bij AIDS van grote verscheidenheid. De 
patiënt vertelt over herhaalde luchtwegin-
fecties of darmontstekingen. Virale infec-
ties zijn gebruikelijk zoals orale en peria-
nale herpes simplex.35  Uitgebreide en 
meerdere dermatomen omvattende herpes 
zoster is verdacht. Gist- en schimmelinfec-
ties spelen zich veelal in de mond of maag-
darmkanaal af. De candidose in de mond 
neemt met een frequentie van 57% een 
belangrijke plaats in.36-39  

Bij 38% van de AIDS-patiënten ontwik-
kelt zich alleen het gegeneraliseerde Kapo-
si-sarcoom. Bij patiënten met posttransfu-
sionele AIDS is dit beeld nimmer beschre-
ven.6 40  Huid- en slijmvlieslaesies zijn aan-
vankelijk zo weinig uitgesproken, dat zij in 
de anamnese niet spontaan worden ge-
noemd. Slechts als de patiënt het beeld 
kent zal het worden vermeld. Het gaat om 
rode, bruinrode, donkerblauwe of purper-
gekleurde papels, die tot grillige vormen 
kunnen vervloeien. De pijnloze eventueel 
jeukende laesies kunnen op ieder li-
chaamsdeel aanwezig zijn, maar vooral op 
het hoofd, romp en armen, in één derde 
van de gevallen tegelijk met mond-slijm-
vliesafwijkingen.  

3. DIAGNOSTIEK 

De laboratoriumdiagnostiek die dient ter 
opsporing van de besmetting en de vast-
stelling van de fase waarin de patiënt zich 
bevindt, vormt de basis voor het therapeu-
tische handelen. 

Hoewel het mogelijk is HIV te kweken, 
is deze techniek te bewerkelijk voor de 
diagnostiek. Het wordt slechts gebruikt 
voor research-doeleinden. Wel kunnen de 
antistoffen tegen de verschillende eiwit-
fracties van het virus 4-8 weken na de 
besmetting worden aangetoond. Voordien 
is het virus intracellulair aanwezig. Dit 
betekent de vorming van virus DNA, syn-
these van viruseiwitten en assemblage van 
nieuw virus dat in de bloedbaan vrijkomt 
(besmettingsgevaar!). De antistoffen kun-
nen met diverse tests worden aangetoond. 
Een veel toegepaste methode, de Enzyme-
Linked-Immune-Sorbert-Assay (ELISA), 
is gericht tegen glycoproteïnen van de en-
veloppe. Deze test geeft soms aanleiding 
tot vals-positieve en dubieuze uitslagen. 
Gevoeliger en specifieker blijken de immu-
nofluorescentie-test en de immunoblot-
methode. De laatste wordt gebruikt bij de 
screening van donoren. Met deze methode 
is 0.004% van de donoren in Nederland 
positief (Verenigde Staten 0.038%), het-
geen betekent dat de generalisatie van de 
infectie in ons land beperkt is.5 41-43 

Antilichamen tonen niet alleen het con-
tact met het HIV aan. maar in 80% blijkt 
het virus nog aanwezig. De antistofvor-
ming heeft nauwelijks invloed op de neu-
tralisatie van het virus, met of zonder aan-
wezigheid van complement.24 44  Dit reac- 
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verwekker 	 ziektebeeld 

Cryptosporidium ssp 
Entamoeba histolytica*' 
Giardia lamblia*' 
Pneumocystis carinii 
Toxoplasma gondii 

Strongyloides stercoralis 

Haemophilus influenza*)  
Legionella pneumophila 
Mycobacterium avium 

Mycobacterium 
tubercolosis*)  

Adenovirus* 
Cytomegalovirus 

Herpes simplex virus 

Molluscum contagiosum 

Papovavirus 

Waterpokken/herpes zoster 
Aspergillus fumigatus 

Candida albicans 

Cryptococcus neoformans 

Histoplasma capsulatum 
Nocardia asteroïdes 

darmontsteking 
colitis 
gastro-enteritis 
longontsteking 
longontsteking 
meningo-encefalitis 
longontsteking-encefalitis 
gedissemineerde infectie 
gedissemineerde infectie 
longontsteking 
intracellulaire longontsteking 
gedissemineerde infectie 

longontsteking 
gedissemineerde infectie 
enteritis 
meningo-encefalitis 
longontsteking 
gastro-enteritis 
muco-cutane infecties, 
longontsteking 
cutane infecties met 
abnormale lokatie 
encefalitis 
gastro-enteritis, encefalitis 
gedissemineerde infectie 
muco-cutane infectie 
meningo-encefalitis 
gedissemineerde infectie 
orale-oesofagitis 
enteritis, longontsteking 
meningo-encefalitis 
longontsteking, gedissemineerde 
infectie 
longontsteking 
meningo-encefalitis 

Protozoa 

Wormen 

Bacteriën 

Viraal 

Gisten! 
schimmels 

Tabel V. (Recidiverende) opportunistische infecties. 

*) Bij normale immuniteit ook voorkomend, maar zeldzaam en minder uitgebreid. 
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Tabel VI. Maligniteiten en relatie met AIDS. 

Kaposi-sarcoom 
Maligne lymfoom 
Plaveiseleel-carcinoom: oraal: anaa l 

Leukemieën 
`Dubbele of 'multipele' maligne aandoe-
ningen 

tiepatroon is ook bekend van het herpes-
virus dat `koortsuitslag' veroorzaakt. Bij 
patiënten met recidiverende infectie kun-
nen hoge antistoftiters worden gevonden 
zonder invloed op het klinische beloop. 
Vaccinatie bleek dan ook zinloos. Voor 
het screenen op de aanwezigheid van HIV-
antistoffen komen in aanmerking: bloed-
donoren en de risicogroepen (op eigen ver-
zoek), met name zwangeren die zelf of hun 
partner tot een risicopopulatie behoren, 
spermadonoren en patiënten die weefsel of 
organen ter beschikking stellen. Het on- 

derzoek van andere `gezonde' mensen op 
HIV-antistoffen en het daarmee aantonen 
van een eventuele infectie stuit op ethische 
normen die voor screeningsprocedures 
zijn aanvaard: `Screeningsprocedures zijn 
zinvol en daarmee aanvaardbaar als de 
opgespoorde afwijking óf behandelbaar is 
óf aanleiding geeft tot maatregelen die 
schade aan derden voorkomt of tot ad-
viezen die in het direct of indirect belang 
zijn van de onderzochte persoon'. 45  On-
danks de terughoudendheid waartoe voor-
noemde stelling noopt, wordt in toenemen-
de mate screening op HIV-antistoffen ge-
propageerd. Zo gaan er stemmen op om 
militairen, gedetineerden en ziekenhuispo-
pulaties te screenen. De grenzen dreigen 
ten onrechte te vervagen ondanks het be-
roep op bescherming van persoonsgege-
vens en vertrouwelijkheid.5 46 

Op het moment dat de aanwezigheid van 
antistoffen bekend wordt gemaakt, begint 
voor de betrokkene het verwerkingspro-
ces zoals dit bij andere terminale aandoe- 

ningen verloopt. Schuldgevoelens vormen 
een belasting. De angst voor het 'besmet-
ten' of het `besmet worden' van de omge-
ving plaatsen de betrokkene vanaf het eer-
ste moment in een isolement. De tijd die 
volgt betekent bij iedere intercurrente in-
fectie en elk vlekje op de huid een alarmfa-
se. Het wachten op de definitieve fase, die 
bij velen jaren op zich laat wachten en bij 
sommigen mogelijk nooit komt, beperkt de 
kwaliteit van het leven (tabel II). In deze 
latente en klinisch symptoomloze periode 
worden aspecifieke laboratoriumafwijkin-
gen gevonden, bestaande uit een lymfope-
nie, daling van de T4/T8-verhouding, een 
anergie tegen 'recall'-antigenen en tegen 
BCG, een fagocytose-defect en een ver-
mindering van de chemotactische activi-
teit van monocyten. Al deze afwijkingen te 
zamen komen slechts in 5% van alle anti-
HIV-positieve patiënten voor.47  

Een stijging van het serum B2-microglo-
buline zou een vroege indicator zijn voor 
de progressie van de latente naar de klini-
sche fase.48  Bovendien lijkt er een predis-
positie tot progressie te bestaan bij de aan-
wezigheid van HLA-B35. Het Kaposi-sar-
coom toont een relatie met de aanwezig-
heid van het HLA-DR5-fenotype. In 60% 
is dit fenotype positief bij homoseksuele en 
niet-homoseksuele mannen, met een Ka-
posi-sarcoom terwijl de frequentie bij de 
doorsnee bevolking slechts 12% be-
draagt.49 5°  Een klierbiopt bij een 'verdach-
te' anamnese en het voorkomen van lymf-
klieren anders dan in de inguinaalstreek 
biedt geen ondersteuning van de diagnose. 
Het aspecifieke beeld toont hyperplasti-
sche kiemcentra met destructie en regene-
ratie van cellen c.q. deling van celkernen. 

De diagnose ARC berust op een combi-
natie van klinische symptomen en bepaal-
de afwijkende laboratoriumbevindingen 
(tabel IV). In deze fase treden ook infecties 
op, doch niet typisch opportunistische. De 
diagnose AIDS wordt uitgesteld totdat er 
sprake is van orale en rectale carcinomen, 
opportunistische infecties en/of een Kapo-
si-sarcoom en/of een maligne lymfoom bij 
anti-HIV-positieve patiënten.33  (Tabel 
VI.) Opportunistische infecties kunnen elk 
orgaan of orgaansysteem aantasten (tabel 
V). 

Veel aandacht bestaat voor de uitgebrei-
de afwijkingen van het centraal zenuwstel-
sel, veroorzaakt zowel door de primaire 
HIV-infectie zelf als door opportunisti-
sche infecties. Hierbij ontstaan ernstige 
neurologische uitvalsverschijnselen van 
zeer uiteenlopende aard en psychiatrische 
beelden.5155 

De longontstekingen verlopen veelal 
zonder afwijkingen bij lichamelijk of rönt-
genonderzoek. Voor de diagnose is micro-
scopisch onderzoek van longweefsel of 
bronchusspoelsel noodzakelijk. Daar 
longontstekingen in ± 89% veroorzaakt 
door PCP, binnen 48 uur levensbedreigen- 
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de situaties kunnen doen ontstaan is een 
snelle diagnose aangewezen.56-58 

Het beeld van AIDS bij kinderen ver-
schilt niet essentieel van dat bij volwasse-
nen; het dient te worden onderscheiden 
van andere stoornissen in de immuunaf-
weer ten gevolge van aangeboren stamcel-
defecten, zoals het syndroom van Di-
Georgi en het syndroom van Nezelof.59 6° 

Het Kaposi-sarcoom wordt alleen tot de 
symptomen van AIDS gerekend, wanneer 
het voor het 60e jaar ontstaat. Bij homo- en 
biseksuele mannen wordt het veel vaker 
gediagnostiseerd (45%) dan bij ander risi-
copatiënten (10%).61  De presentatie aan 
hals, romp of armen bestaat uit multipele 
ovale rode, paarse, of als deze ouder wor-
den, hypergepigmenteerde vlekjes, papels 
of noduli van de huid. Soms onstaan zwe-
ren die secundair infecteren. De afwijkin-
gen zijn pijnloos en soms jeukend. De 
slijmvlieslaesies zijn veelal in het hoofd-
halsgebied gelokaliseerd met name op het 
palatum en de gingiva; oog en penis doen 
vaak mee. Bij obductie worden soms Ka-
posi-sarcomen gevonden in luchtwegen, 
het maagdarmkanaal, de lymfeklieren en 
in andere organen, ook zonder huidmani-
festaties. Het gegeneraliseerde, agressieve 
Kaposi-sarcoom is een multifocaal meta-
staserende maligne tumor uitgaande van 
endotheelcellen. Bij microscopisch onder-
zoek van voldoende diep genomen biopten 
ziet men cellen die klompjes en strengen 
vormen, vaak in de vorm van niet tot ont-
wikkeling gekomen bloedvaten. 

4. PREVENTIE 

4.1. Algemene preventie 

Een effectieve behandeling van de AIDS-
infectie ontbreekt. Met verschillende ty-
pen Interferon en andere lymfokinen is 
geëxperimenteerd zonder het gewenste 
succes.45 62  Thymusextracten, beenmerg-
transplantatie en lymfocytentransfusies 
lijken van weinig belang in de afweerver-
betering. 

De overdracht van AIDS toont opval-
lende parallellen met hepatitis B.35 63 64 

Ondanks het feit dat het HIV in veel 
uitscheidingsprodukten is aangetoond 
(speeksel, traanvocht, urine, faeces, moe-
dermelk) lijkt de overdracht via deze pro-
dukten nihil mede door de zeer lage con-
centraties. In samenlevings- en samenwer-
kingsverbanden, met uitzondering van 
seksuele contacten, is nog geen overdracht 
beschreven.ó5  Ook gezamenlijk gebruik 
van scheerapparaten en tandenborstels 
leidt niet tot seroconversie. Zelfs het prik-
ken met een gecontamineerde naald geeft 
nauwelijks kans op besmetting, hetgeen 
mag blijken uit 1750 gemelde prikacciden-
ten, waarvan mogelijk drie tot seroconver-
sie leidden, terwijl tegelijkertijd wel hepa-
titis B werd overgedragen.66 69  Andere pu- 

blikaties uit de gezondheidszorg waarbij 
geen seroconversie kon worden aange-
toond, betroffen onder meer naaldconta-
minaties, twee open wonden en één oog-
contact met besmet bloed. Ondanks het 
feit dat werkers in de gezondheidszorg tot 
op heden gevri jwaard bleven voor besmet-
ting — op een enkel geval na waarbij veel 
besmet bloed werd ingebracht — blijft voor-
zichtigheid geboden.20 aa 

De aanbevelingen ter preventie, hebben 
tot doel de besmette patiënt vroegtijdig te 
herkennen en contactbesmettingen te 
voorkomen. Dit laatste kan binnen de risi-
cogroep door het veranderen van de leef-
stijl en bewustwording van de gevaren 
door adequate informatie. Hiertoe behoort 
het vermijden van multiple anonieme sek-
suele contacten, c.q. het vermijden van 
seksueel contact met AIDS-patiënten. Het 
voorkomen van onbeschermd slijm-
vliescontact staat bij seksuele handelingen 
op de voorgrond. Het gebruik van stevige 
condooms of wederzijdse masturbatie 
wordt aanbevolen. Daarnaast wordt het 
vermijden van vele wisselende seksuele 
contacten met personen uit epicentra aan-
geraden. Leden van risicogroepen worden 
na een positieve screening uitgesloten 
voor donorschap. Desondanks dient de in-
dicatie voor bloedtransfusies uiterst strikt 
te zijn, omdat de screeningsprocedure niet 
waterdicht is. Het geven van voorlichting 
bij intravasaal druggebruik ten aanzien van 
spuiten en naalden en het geven van voor-
lichting aan prostituées ten aanzien van het 
stimuleren tot het gebruik van condooms 
wordt aanbevolen. Soms gaat men over tot 
het gratis verstrekken van naalden en spui-
ten bij inlevering van de gebruikte 
exemplaren. Gezondheidswerkers (medi-
ci, tandartsen, mondhygiënisten, parame-
disch en laboratoriumpersoneel) dienen bij 
risicogroepen en bekende AIDS-patiënten 
dezelfde voorzorgsmaatregelen in acht te 
nemen als bij patiënten met hepatitis 
B.1 39 62 63 

Hittebehandeling van factor VIII- en IX-
preparaten blijkt effectief bij het voorko-
men van HIV-infecties. Alcoholprecipita-
tie en pasteurisatie wordt toegepast voor 
albumine; bèta-propyolactone en ultravio-
letlicht zijn belangrijk gebleken bij de he-
patitis B-preventie voor factor IX. Deze 
techniek inactiveert factor VIII echter en 
ook is de effectiviteit voor HIV niet bewe-
zen. Als alternatief wordt DDAVP aange-
raden bij kinderen jonger dan vier jaar met 
een lichte hemofilie A of Von Willebrand-
defect. Ook cryoprecipitaat uit geselec-
teerde donoren uit de regio ter verzorging 
van de behoefte wordt aanbevolen.24  

4.2. Preventieve maatregelen in de tand-
artspraktijk 

Deze kunnen in de volgende categorieën 

worden ingedeeld: 
1. Algemeen hygiënische maatregelen. 
2. Technische aanvullingen in de praktijk. 
3. Het vervoer en contact met derden. 
4. Maatschappelijke voorzorgen. 

4.2.1. Hygiënische maatregelen in de tand-
artspraktijk zijn uiterst belangrijk bij de 
preventie. De meest essentiële aspecten 
blijven: 
— Niet eten of drinken in de behandelruim-
te; het likken aan labels, het verwijderen 
van contactlezen en het aanbrengen van 
make-up dient in de behandelruimte of la-
boratorium te worden vermeden. 
— Nauwgezette persoonlijke hygiëne in de 
vorm van korte nagels, geen ringen of pols-
horloge's dragen tijdens werkzaamheden 
en het in bedwang houden van baard of 
lang, losvallend haar blijft essentieel. 
— Frequent handen wassen tot de ellebo-
gen met water en zeep voorkomt pooling 
van excretieprodukten en bloed. Bij ge-
bruik van handschoenen dient men de han-
den te wassen voor en na het uittrekken 
van de handschoenen. Zeephouders met 
voetbediening zijn te prefereren, evenals 
zwenkkranen. Nagelborstels zijn onmis-
baar, mits deze regelmatig worden gerei-
nigd. 
— Het gesloten dragen van dienstkleding in 
de behandelruimte is een noodzaak. Deze 
kleding dient te bestaan uit broek en jasje 
met korte mouwen. De verschoning dient 
frequent te geschieden. Aanvulling met 
een wegwerpschort blijft ideaal. Buiten de 
behandelruimte dient geen dienstkleding 
te worden gedragen. Wasgoed kan het bes-
te in goed gesloten zakken rechtstreeks 
naar een wasmachine worden gebracht. 
De wasprocedure dient tenminste met 
70 °C te worden uitgevoerd. 
— Het vermijden van contact met open 
huidlaesies die bij sommige AIDS-pa-
tiënten aanwezig zijn, is aangewezen. 
— Indien contact van huid- en slijmvliezen 
met besmet materiaal heeft plaatsgevon-
den, kan door spoelen met water een gun-
stige verdunningsfactor worden bereikt. 
Deze factor is ook essentieel bij alle boven-
staande wasvoorschriften.12  

4.2.2. Technische aanvullingen in de prak-
tijk zijn erop gericht de drempel te verho-
gen die leidt tot besmetting: 
— Het voorkomen van prik- of snijwonden 
en het contact van excretieprodukten met 
huidlaesies door het dragen van hand-
schoenen is buiten kijf. 
— Bril, mond- en neusmaskers voorkomen 
aërosolcontact. Het wegwerpmasker moet 
na iedere patiënt, of eerder indien het 
vochtig wordt, vervangen worden. De bril 
dient gereinigd te worden met water en 
zeep. 
— Benodigd materiaal voor één patiënt 
dient men van tevoren klaar te leggen, 
zodat contact tijdens de behandeling met 

200 	 Ned Tijdschr Tandheelkd 94 (1987) mei 



SUMMARY 

ASPECTS OF MEDICAL HISTORY, DIAGNOSIS AND PREVENTION IN AIDS IN 
DENTISTRY. 

Keywords: General medicine—AIDS 

AIDS puts no specific hazard ('until further notice') during dental treatment: not to the dentist nor to 
the patient. 

This review emphasizes the specific problems of the medical history and the diagnosis. The 
definitions of different stages (from `at risk' to `clinical immunodeficiencies') are presented. 

The attitude of the dentist with regard to the AIDS-epidemiology and the individual management 
of patients is discussed. 
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de omgeving zo gering mogelijk blijft. 
— Het instrumentenblad moet worden af-
gedekt met aluminiumfolie of ander water-
bestendig materiaal; het gebruikte instru-
mentarium hierop leggen en voor vervoer 
dichtvouwen, zodat laesies aan de handen 
bij het vervoer worden voorkomen. 
— Naalden niet in beschermhoezen terug 
doen zoals vroeger werd aangeraden, daar 
dit kans geeft op prikaccidenten. De naal-
den direct in daarvoor bestemde contain-
ters werpen. 
— Het gebruik van cofferdam verdient aan-
beveling. 
— Het spittoon dient te worden afgeschaft, 
daar deze niet adequaat valt te reinigen. 
— Een `high velocity' afzuiginstallatie met 
automatische afvoer en automatisch spoel-
systeem heeft de voorkeur. 
— De afstand waarover besmetting plaats-
vindt hangt af van de aërosolvorming wel-
ke bij gebruik van `snel draaiend' instru-
mentarium een straal van zes meter be-
reikt. Ondanks het feit dat besmetting door 
middel van aërosolen nooit is aangetoond, 
wordt toch aangeraden deze te beperken, 
bijvoorbeeld door het tandsteen niet ultra-
soon te verwijderen. Handstukken met 
een lage snelheid verdienen dan ook de 
voorkeur bij de behandeling van risico-
groepen.` 
- In dit kader past tevens een stoelverlich- 
ting met voetbediening. 

Desinfectie komt in aanmerking voor alle 
oppervlakten die met besmet materiaal in 
aanraking komen (tafels, unit, lamp, airo-
tor, handgrepen, knoppen, kasten, vloe-
ren). HIV blijkt veel gevoeliger dan het 
hepatitis B-virus voor desinfectantia.66  

De meest effectieve desinfectantia zijn: 
alcohol 70%; formaldehyde 1:4 20%; na-
triumhypochloride-oplossing 1:10 verdun-
ning van 5.25% (= bleekpoeder in water); 
glutaaraldehyde; fenol; H202  en ethyleen-
oxyde komen eveneens in aanmerking. 

In verband met de toxiciteit van formal-
dehyde en het verbod op gebruik in ver-
schillende landen lijkt dit niet meer aan te 
bevelen. Het nut van ethanol 70% is be-
wezen. 

Het steriliseren wordt voorafgegaan 
door het verwijderen van vuil en eiwitten: 
het `huishoudelijk' reinigen. Hieronder 
verstaat men wassen met water, zeeppro-
dukt en borstel. De voorkeur, ter voorko-
ming van handletsels, gaat uit naar vaat-
wassers. Een alternatief is de ultrasone 
reiniger, mits deze met een deksel afsluit-
baar is. 

Het steriliseren met vochtige hitte heeft 
de voorkeur (autoclaaf, snelkookpan). 
Vrijwel al het handinstrumentarium, doch 
ook hand- en hoekstukken kunnen tegen-
woordig worden gesteriliseerd. Vergeet de 
nagelborstel niet! Indien materiaal hier 
buiten valt dan is het alternatief 'dispos-
able' materiaal en verbranden (afzuigtips,  

spoelbekers). Materiaal waarmee derden 
in contact komen (bijvoorbeeld de techni-
cus) en die niet steriliseerbaar zijn (kunst-
hars, wasafdrukken etc.) behandelen met 
Gludex (Alhidex®). Dit tast het materiaal 
niet aan. 

4.2.3. Het vervoer en contact met derden 
vergt extra verzorging. 
— Materialen die in contact geweest zijn 
met bloed of secretieprodukten van de pa- 

tiënt, met stickers merken voor behande-
ling door derden (tandtechnisch laborato-
rium). In principe dient met ervan uit te 
gaan, dat bloed en weefselvloeistoffen van 
iedere patiënt besmettelijk kunnen zijn. 
Het zou eigenlijk niet nodig behoeven te 
zijn om bloed van AIDS-patiënen, hepati-
tis-patiënten etc. apart te merken, aange-
zien men er altijd voorzichtig mee dient om 
te gaan. Transportmiddelen waarin mate-
rialen naar laboratoria worden verzonden, 
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dienen goed gesloten en schoon te zijn aan 
de buitenkant. Buisjes, doosjes en andere 
verpakkingsmiddelen die aan de buiten-
kant met bloed zijn besmeurd, zijn onac-
ceptabel voor laboratoriummedewerkers. 

Eventuele contaminatie aan de buiten-
kant dient met een geschikt desinfectans 
(alcohol 70%) zorgvuldig te worden afge-
nomen. Omdat vele laboratoria aangeven 
dat zij niet met elk materiaal even voor-
zichtig om kunnen gaan, blijft het gebruik 
van een sticker bij bekend besmet mate-
riaal te adviseren. 
- Afvalbakken dienen afsluitbaar te zijn 
en liefst te zijn voorzien van een plastic 
binnenzak. Wegwerpmateriaal dient te 
worden verbrand. 

4.2.4. Maatschappelijke voorzorgen beper-
ken zich niet tot de praktijk. 
- Er zijn geen redenen voor gezond perso-
neel om de zorg voor AIDS-patiënten te 
weigeren. Een uitzondering kan worden 
gemaakt voor een situatie waarbij zich veel 
bloed in de mond-keelholte bevindt bij een 
persoon waarop bij reanimatie mond-op-
mondbeademing dient te worden toege-
past. Het kan dan gerechtvaardigd zijn te 
beademen met behulp van een ballon. Is 
deze niet binnen 3 à 4 minuten voorhan-
den, dan is de beslissing tot het wel of 
niet overgaan op mond-op-mondbeade-
ming aan de individuele gezondheids-
werker.2 70 71 

- De bij AIDS optredende opportunisti-
sche infecties zijn niet gevaarlijk voor indi-
viduen met een intact immuunsysteem. 
Isolatie bijvoorbeeld in de wachtkamer is 
derhalve niet noodzakelijk. Er is geen re-
den om aparte wachtruimten, toiletten of 
behandelunits voor AIDS-patiënten te re-
serveren. Dit geldt niet voor patiënten in 
de fase waarop profuse diarree, inconti-
nentia faecalis of afwijkend psychisch ge-
drag voorkomen die hygiënische stan-
daardvoorschriften en hun uitvoering on-
mogelijk maken. 

Het is raadzaam HIV-positieve pa-
tiënten aan het einde van de dag te behan-
delen 
- Bij de keuring tot aanstelling in een func-
tie is het vragen naar de antistoftiter van 
HIV of het testen op anti-HIV niet oppor-
tuun. Seropositieven kunnen zonder be-
zwaar werken in de gezondheidszorg, mits 
de gebruikelijke hygiëne in acht wordt ge-
nomen. Ten aanzien van de AIDS-aangif-
teprocedure is voorlopig gekozen voor de 
vrijwillige anonieme rapportage aan de Ge-
neeskundige Hoofdinspectie van de 
Volksgezondheid. Door de meldende arts 
wordt een vragenformulier ingevuld. 
Mocht hieruit blijken dat patiënt op eniger-
lei wijze als donor is opgetreden dan wordt 
hem via dezelfde arts verzocht zijn anoni-
miteit op te geven, zodat relevante rappor-
tage aan bloedbank en/of bijvoorbeeld 
spermabank kan plaatsvinden. 
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Schimmelinfecties 
Candidose 
Histoplasmosc 

Bacteriële infecties 
Chronische parodontitis 
Acute necrotiserende en ulcererende gingi- 
vitis 
Opvlammingen van  periapicale ontste- 
kingen 
Mycobacterium avium intracellulare 
Klebsiella pneumonia 
Enterobacterium cloacae 

Virale infecties 
Herpetiforme stomatitts 
Hairy' leukoplakia 

Herpes zoster 
Condyloma acuminatum 
Cytomegalovirus 

Nieuwvormingen 
Kaposi-sarcoom 
Non-Hodgkin's lymfoom 
Plaveiselcelcarcinoom 

Onbekende etiologie 
Afteuze ulceraties 
Xerostornie 
Speekselklierzwelling 
Vertraagde wondgenezing 

AIDS en Tandheelkunde 

Door de regering zijn uitspraken gedaan 
inzake de zogeheten non-AIDS-verkla-
ring. De Koninklijke Nederlandsche Maat-
schappij tot Bevordering der Geneeskunst 
heeft zich hieraan geconformeerd met het 
bericht dat dergelijke verklaringen me-
disch onverantwoord worden geacht.72  
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MONDAANDOENINGEN BIJ BESMETTING MET HIV 

SAMENVATTING 
Bij besmetting met het humane immunodeficiëntievirus (HIV) kunnen in de mond talrijke 
aandoeningen voorkomen. Sommige daarvan zijn min of meer kenmerkend voor de besmetting. In 
het bijzonder moet daarbij worden gedacht aan ̀ hairy' leukoplakie en het Kaposi-sarcoom. Andere 
afwijkingen, zoals candidose en chronische parodontitis, zijn minder kenmerkend voor het besmet 
zijn met HIV. 

In deze bijdrage is vooral aandacht besteed aan de klinische verschijningsvorm van de 
mondaandoeningen. In een andere bijdrage, elders in deze aflevering, wordt ingegaan op de vraag in 
hoeverre de tandarts zich bij het vermoeden op besmetting met HIV actief dan wel passief moet 
opstellen ten aanzien van het eventueel serologisch laten aantonen van het virus. 

VAN DER WAAL I. Mondaandoeningen bij besmetting met HIV. Ned Tijdschr Tandheelkd 1987; 
94: 203-6. 
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L INLEIDING 2. KENMERKENDE MONDAANDOE-
NINGEN BIJ BESMETTING MET HIV 

Tabel I. 
HIV. 

Mondaandoeningen bij besmetting met 

In de afgelopen jaren is gebleken, voorna-
melijk op grond van ervaringen in de Ver-
enigde Staten, dat bij besmetting met het 
.humane immunodeficiëntievirus (HIV) 
zich talrijke afwijkingen in de mond kun-
nen voordoen. Deels betreft het aandoe-
ningen die niet kenmerkend zijn voor 
besmetting met het- virus en ook onder 
andere omstandigheden kunnen voorko-
men, deels betreft het nog niet eerder be-
schreven laesies, die min of meer bewij-
zend zijn voor besmetting met het beruch-
te virus. Tabel I geeft een overzicht van de 
mondaandoeningen, zoals die beschreven 
zijn bij patiënten die besmet zijn met HIV.1  
Het is niet opportuun om alle in voornoem-
de tabel vermelde aandoeningen te bespre-
ken. Er kan, zoals reeds gesteld, een twee-
deling worden gemaakt in laesies die min 
of meer kenmerkend zijn voor infectie met 
HIV en laesies die ook kunnen voorkomen 
bij niet-besmette personen. Van beide 
groepen zullen de belangrijkste worden be-
sproken. Daarbij wordt deels gebruik ge- 
maakt van gegevens uit de literatuur en 
deels van eigen ervaring met ongeveer 30 
patiënten gedurende de periode 1 septem-
ber 1986-1 maart 1987. 

Aan Slangen c.s. komt de eer toe voor 
het eerst in dit tijdschrift uitvoerig aan-
dacht te hebben besteed aan de orale mani-
festaties van AIDS.2  Daarna is ook door 
Van Palenstein Helderman over dit onder-
werp gepubliceerd.3  

Enkele van de in tabel I vermelde aandoe-
ningen zijn suggestief, zo niet bewijzend 
voor besmetting met HIV. Het betreft de 
'hairy' leukoplakie en het intraoraal voor-
komende Kaposi-sarcoom. 

2.1. `Hairy' leukoplakie 

Eén van de kenmerkende mondaandoenin-
gen is de 'hairy' leukoplakie. Zowel het 
bijvoeglijk naamwoord 'hairy' als de term 
leukoplakie zijn enigszins verwarrend.4  
Sommigen geven de voorkeur aan de term 
`condyloma planus'.5  Het betreft witte 
veranderingen van het slijmvlies, meestal 
beiderzijds op de tongranden maar soms 
ook elders in de mond (afb. 1 en 2). Het 
oppervlak kan een enigszins ruw, harig 
aspect hebben. Het is een asymptomati-
sche aandoening die op zich goedaardig is. 
Hoewel het klinische beeld zich niet altijd 
direct laat onderscheiden van andere witte 
slijmvliesveranderingen, zoals lichen pla-
nui of echte leukoplakie, kan door middel 
van een proefexcisie de diagnose met ze-
kerheid worden gesteld. Aangezien het op 
grond van klinisch-histopathologische cri-
teria inderdaad een classificeerbare afwij-
king betreft, is de benaming leukoplakie' 
op zich eigenlijk niet juist. 

Vanzelfsprekend dient met behulp van 
de serologische test zekerheid te worden 
verkregen over de vermoede besmetting 
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