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Oorspronkelijke bijdragen 

Serie HIV en tandheelkunde 

Inleiding 

De tandheelkundige professie zal steeds vaker worden gecon-
fronteerd met patiënten die met het humane immunodeficiën-
tievirus (HIV) zijn geïnfecteerd. In de jaren tachtig werd de 
infectie bij veel patiënten pas in een laat stadium vastgesteld en 
waren er geen middelen om de infectie in haar beloop te rem-
men. Het gevolg was dat het merendeel van de patiënten in een 
betrekkelijk korte tijd aan de ziekte overleed. Onder andere door 
de bekendheid van vroege symptomen wordt tegenwoordig de 
HIV-infectie veelal in een vroege fase vastgesteld. Bovendien 
zijn inmiddels geneesmiddelen beschikbaar gekomen die het 
ziektebeloop vertragen. Als gevolg daarvan kan een patiënt vele 

jaren, soms wel tien jaar of meer, met het HIV geïnfecteerd zijn, 
maar toch min of meer een normaal leven leiden en in die tijd 
ook een beroep doen op de tandarts. De tandarts zal derhalve 
niet alleen vaker maar bovendien voor een veel langere periode 
dan in het verleden het geval was bij de tandheelkundige behan-
deling en bewaken van de mondgezondheid van een met het 
HIV-geïnfecteerde patiënt betrokken zijn. 

In een aantal afleveringen zal aan diverse aspecten van de tand-
heelkundige behandeling van HIV-seropositieve patiënten aan-
dacht worden besteed. 

HIV en tandheelkunde 
Deel 1 Bekendmaken van HIV-seropositiviteit 

aan de tandarts 

Samenvatting. De tandarts lijkt om verschillende redenen geïnformeerd te mogen en zelfs te moe-

ten worden over eventuele HIV-seropositiviteit van zijn patiënt, onder andere vanwege de extra 
mogelijkheden om zich tegen besmetting te beschermen. Vanzelfsprekend dient de tandarts in geval 
van seropositiviteit van zijn patiënt de maximale vertrouwelijkheid te betrachten. Bovendien mogen 

de HIV-seropositieve patiënt periodieke controles en noodzakelijke tandheelkundige behandeling 
niet worden onthouden. 
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1 Inleiding 

Het is voor de tandarts om verschillende redenen belangrijk te 
weten of een patiënt HIV-seropositief is. Bij een HIV-seropo-
sitieve patiënt is immers extra aandacht nodig voor de mond-
hygiëne ten einde de kans op het ontstaan van ernstige tandvlees-
ontstekingen zoveel mogelijk te verkleinen. Seropositieve 
patiënten hebben soms een verminderde speekselvloed en ook 
door het gebruik van suikerhoudende medicijnen is er een ver-
hoogde kans op het ontstaan of versneld uitbreiden van cariës. 
Het is dan ook zinvol om HIV-seropositieve patiënten iedere 
drie maanden tandheelkundig te controleren en zo nodig extra 
te laten spoelen met antimicrobiële middelen, zoals chloor-
hexidine, en bij hen ook fluorideapplicaties toe te passen. 

Een belangrijk voordeel van het bij de tandarts bekend zijn 
van de HIV-seropositiviteit is de mogelijkheid om zich als 
behandelaar extra te beschermen tegen besmetting en bij 
zichzelf eventuele onzekerheid weg te nemen bij het aantref-
fen van voor HIV-infectie verdachte mondafwijkingen. Natuur-
lijk is het waar dat iedere tandarts in zijn dagelijkse functioneren 
ten gevolge van een prikaccident bij een niet-geïdentificeerde 
patiënt met het HIV geïnfecteerd kan raken en om die reden 
een zo goed mogelijke praktijkhygiëne dient na te streven. De  

uiterst kleine kans om als tandarts tijdens de beroepsuitoefe-
ning geïnfecteerd te raken met het HIV kan echter door extra 
preventieve maatregelen nog verder worden verkleind. Deze 
bestaan uit een ruimere planning van de behandelingstijd en 
het afspreken van de behandeling op een voor de tandarts 
gunstig moment, bijvoorbeeld aan het einde van de dag. Het 
dragen van dubbele handschoenen verkleint de eventuele 
gevolgen van een prikaccident. Waar van toepassing, vermin-
dert het gebruik van cofferdam de kans om als behandelaar in 
contact te komen met bloed van de patiënt. Voornoemde 
overwegingen voor de tandarts gelden vanzelfsprekend ook 
voor de mondhygiënist. 

Het als laatste op de dag behandelen van een HIV-seroposi-
tieve patiënt heeft als bijkomend voordeel dat de praktijk-
ruimte na afloop van de behandeling extra kan worden 
gereinigd, conform de gang van zaken op operatiekamers in 
ziekenhuizen waar patiënten met mogelijk besmettingsgevaar 
als laatste op het programma worden geplaatst om zodoende 
de kans op besmetting van andere patiënten zo gering mogelijk 
te maken. 

In tabel I zijn nog eens de belangrijkste voordelen vermeld 
van het bij de tandarts bekend zijn van de HIV-seropositiviteit 
van zijn patiënt. 
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Tabel 1. Voordelen van bekendmaken van HIV-seropositiviteit 

aan de tandarts. 

• Extra aandacht voor parodontium 

• Extra mogelijkheden voor cariëspreventie 

• Tandarts kan voorzichzelf extra beschermingsmaatregelen nemen 

• Behandelingstijd kan ruimer en op een voor de tandarts meer 

geschikt moment worden gepland 

2 Vragen naar HIV-seropositiviteit 

In een enquête onder Nederlandse mondhygiënisten bleek één 
derde van hen aan de patiënt vragen over HIV-seropositiviteit te 
stellen.' Het is niet bekend of tandartsen in Nederland hun 
patiënten wel eens vragen naar HIV-seropositiviteit. Ook in 
Amerika zijn hierover geen duidelijke gegevens, getuige de 
opmerking in een rapport van de Amerikaanse tandartsenmaat-
schappij: 'If the dentist believes that resolving the issue of AIDS 
or HIV seropositivity is important to the treatment plan, further 
testing is in order. However, how the dentist proceeds at this 
point may be controlled not only by medical and dental needs of 
the patient, but by anti-discrimination laws.'2  

In een Engelse ziekenhuiswerkgroep werd aanbevolen om in 
gebieden met een hoge HIV- en hepatitisprevalentie preopera-
tieve screening van patiënten uit te voeren in geval van electieve 
ingrepen, vooral omdat sommige operateurs menen dat behan-
deling van een HIV-seropositieve patiënt extra aandacht 
behoeft.3  De nadruk diende, aldus de werkgroep, te liggen op 
niet-serologische screeningsmethoden zoals het zorgvuldig 
afnemen van de anamnese. Onder andere werd gevraagd naar het 
gebruik van drugs en naar het seksuele gedrag. Men kan zich 
afvragen of het als chirurg of tandarts gerechtvaardigd is dergelij-
ke vragen aan een patiënt te stellen en of men selectief kan of mag 
zijn aan welke patiënt men dergelijke vragen wel of niet stelt. 

In de richtlijnen voor infectiepreventie in de operatiekamers 
van een Amerikaans ziekenhuis werd aanbevolen alle patiënten 
die een grote ingreep moesten ondergaan (`major surgery') 
vooraf op HIV te testen.4  Deze informatie werd gewenst geacht 
om zo goed mogelijk geprepareerd aan de operatie te kunnen 
beginnen. In sommige ziekenhuizen beveelt men aan om HIV-
seropositieve patiënten alleen te laten behandelen door ervaren 
operateurs.3  In de tandheelkundige praktijk zou dat kunnen 
betekenen dat studenten of pas afgestudeerde tandartsen geen 
bloedige ingrepen zouden moeten verrichten bij HIV-seroposi-
tieve patiënten, maar dit zouden moeten overlaten aan meer 
ervarenen. Het is de vraag of dit een juiste gedachte is. 

Het lijkt aanvaardbaar om bij een nieuwe patiënt bij de medi-
sche anamnese, al ofnietvervat in een tevoren aan de patiënt uit-
gereikte vragenlijst, routinematig een vraag over HIV-seropo s iti-
viteit op te nemen.5  Waarom zou men als tandarts wel het recht 
of zelfs de plicht hebben een grondige medische anamnese af te 
nemen om vervolgens een uitzondering te maken voor een 
opgelopen HIV-infectie? Het roept in dit verband vragen op dat 
in het in 1986 uitgebrachte derde Gezondheidsraadadvies inza-
ke de AIDS-problematiek in Nederland, de volgende aanbeve-
ling is gedaan: `Met inachtneming van de beschreven voorzorgen 
behoeft de tandarts niet op de hoogte te worden gebracht van de 
antistofstatus van zijn patiënten ten opzichte van HIV.'6  De aan-
beveling kan op neutrale (`de tandarts mag wel maar behoeft 
niet te worden ingelicht'), maar ook op negatieve wijze worden 
gelezen (`zeg het maar niet tegen de tandarts'). 

Wanneer de patiënt bewust onjuiste of onvolledige informatie 
verschaft, is dat uiteraard zijn eigen verantwoordelijkheid. Het  

voordeel van een standaardvragenlijst is dat men niet op grond 
van bijvoorbeeld uiterlijke kenmerken van een patiënt of via, 
soms omzichtige, vragen probeert in te schatten of men al of niet 
met een 'risicopatiënt' te maken heeft. 

Bij patiënten die reeds langere tijd in de praktijk bekend zijn, 
kan bij ieder controlebezoek worden volstaan met de vraag of 
zich op medisch gebied, met inbegrip van medicijngebruik, de 
afgelopen periode nog wijzigingen hebben voorgedaan. 

3 Terughoudendheid van patiëntenzijde 

Van de kant van de patiënt wordt soms terughoudend gere-
ageerd om zijn of haar HIV-seropositiviteit kenbaar te maken. 
Deze terughoudendheid kan gebaseerd zijn op het willen 
beschermen van het privé-leven. In een rapport van een interna-
tionale workshop, gewijd aan onder andere ethische aspecten 
van de tandartsenopleiding, is nog eens benadrukt dat de tand-
arts en zijn medewerkers de hoogst mogelijke vertrouwelijkheid 
in acht dienen te nemen ten aanzien van informatie over de 
gezondheid van de patiënten.? Een andere reden voor terughou-
dendheid bij de patiënt om zijn HIV-seropositiviteit kenbaar te 
maken, kan de angst zijn om van verdere tandheelkundige 
behandeling te worden uitgesloten in verband met bij de tand-
arts bestaande vrees voor besmetting.$-'° 

In een onderzoek onder 129 HIV-seropositieve patiënten in 
de Verenigde Staten bleken de meesten wel hun arts maar niet 
hun tandarts uit zichzelf te hebben geïnformeerd over hun sero-
positiviteit, te weten 88% respectievelijk 53%.' 1  In Nederland is 
niet bekend hoe vaak patiënten uit zichzelf hun HIV-seropositi-
viteit kenbaar maken aan hun tandarts. De verschillen in mel-
dingspercentage aan de huisarts en tandarts berusten wellicht 
op een inschatting door de patiënt van het belang van de infor-
matie voor de betreffende gezondheidswerker, maar zouden 
ook kunnen berusten op een verschil in vertrouwensrelatie. 

Wanneer een patiënt zijn seropositiviteit niet meedeelt aan de 
tandarts kan de situatie ontstaan dat de tandarts op grond van 

Afb. 1. Voorbeeld van water in de praktijk kan gebeuren wanneer de patiënt 

detandarts niet informeert over zijn HIV-status. 

De tandarts constateert bij een patiënt die hem niet heeft ingelicht 

over zijn sinds eenjaar bekende positieve HIV-serostatus, witte ver-

anderingen van het slijmvlies beiderzijds op de tongrand. Hoewel de 

tandarts de mogelijkheid van hairy leukoplakie-een afwijking die 

vrijwel bewijzend is voor HIV-infectie-vermoedt, aarzelt hij om dit 

tegenover de patiënt uit te spreken en verwijst hem naar de kaakchi-

rurg. De kaakchirurg heeft hetzelfde vermoeden, maar heeft ook 

dezelfde aarzeling ten aanzien van de zekerheid van de diagnose en 

besluit tot een proefexcisie. Mede door het aantonen van het Epstein-

Barr-virus in het biopt wordt de diagnose hairy leukoplakiegesteld. 

Bij het controlebezoek wordt met de patiënt het vermoeden op het 

bestaan van een HIV-infectie besproken, waarop deze meedeelt dat 

reeds sinds eenjaarte weten. Achteraf bezien is dus een volstrekt 

onnodige, bloedige ingreep verricht met alle, zij het beperkte, risi-

co's van dien. Voor het aantonen van het Epstein-Barr-virus dient het 

weefsel ongefixeerd aan de patholoog te worden overgedragen, 

waardoor er in de beschreven casus naast de genomen risico's in de 

kliniek ook onnodige risico's zijn gelopen in het laboratorium. 
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één of meer mondafwijkingen denkt aan de mogelijkheid van 
HIV-infectie, maar daar onvoldoende zeker van is om dit met de 
patiënt te bespreken. Het resultaat kan zijn een onnodigeverwij - 
zing naar de kaakchirurg en ten gevolge daarvan onnodig dia-
gnostisch onderzoek ( afb. 1. ) 

4 Communicatie en geheimhouding 

Wat moet de huisarts doen wanneer hij op de hoogte is van de 
HIV-infectie van één van zijn patiënten? Moet hij, met medewe-
ten van de patiënt, de tandarts hierover informeren of moet de 
verantwoordelijkheid daarvoor bij de patiënt worden gelegd? 
Het laatste lijkt te verkiezen, mede uit praktische overwegingen, 
ook al bestaat daarbij de mogelijkheid dat de patiënt zijn tandarts 
niet inlicht. 

Het komt in de praktijk regelmatig voor dat een tandarts één van 
zijn patiënten naar de kaakchirurg verwijst voor een oordeel over 
een al of niet voor HIV-infectie verdachte afwijking van het 
mondslijmvlies. De kaakchirurg kan op grondvan zijn onderzoek 
tot de conclusie komen dat de betreffende mondafwijking inder-
daad vermoedelijk of zelfs vrijwel zeker berust op een onderlig-
gende HIV-infectie en kan in samenspraak met de patiënt 
overgaan tot het laten uitvoeren van een HIV-antistoftest, al of 
niet na overleg met de huisarts. Bij gebleken HW-seropositiviteit 
kan wel eens een merkwaardige situatie ontstaan wanneer de 
patiënt expliciet vraagt om de verwijzende tandarts hierover niet 
in te lichten. Wat moet de kaakchirurg daarop antwoorden? 

Op het eerste gezicht lijkt de vraag van de patiënt om geheim-
houding begrijpelijk, maar in het licht van de verwijzing door de 
tandarts ontstaat een onaanvaardbare situatie wanneer de kaak-
chirurg de tandarts niet of op onjuiste wijze zou moeten informe-
ren over de aard van de afwijking waarvoor zijn expertise is 
ingeroepen. De kaakchirurg lijkt derhalve niet alleen het recht, 
maar ook de plicht te hebben de verwijzende tandarts en ook de 
huisarts de juiste informatie te verschaffen. 

Sommige patiënten vragen uit privacy-overwegingen aan hun 
arts of tandarts geen aantekening van hun positieve HIV- serosta-
tus op de patiëntenkaart te maken. Op deze wijze wilde patiënt de 
kans verkleinen dat andere medewerkers kennis kunnen nemen 
van zijn of haar ziekte. Ook deze vraag lijkt in alle redelijkheid niet 
te kunnen worden gehonoreerd. Het zou de arts oftandarts dwin-
gen een privé-schaduwarchief aan te leggen teneinde zijn hande-
len te kunnen verantwoorden. 

Het is bij correspondentie over patiënten in het algemeen cor-
rect - dit geldt in gelijke mate voor met HIV-geïnfecteerde of 
daarvoor verdachte patiënten - de vragen en gegevens op zake-
lijke en in voor de patiënt begrijpelijke bewoordingen te formu-
leren. Wanneer een verwijzend tandarts bij een mondafwijking 
vermoedt dat sprake is van een uiting van HIV-infectie en dit 
vermoeden Of onvoldoende sterk acht of om andere reden de 
mogelijkheid van een onderliggende HIV-infectie niet met de 
patiënt kan of wil bespreken, kan de verwijsbrief beknopt zijn, 
bijvoorbeeld: `Gaarne uw advies over de witte veranderingen op  

de beide tongranden.' Het is ongewenst eventuele verdenking 
op een HIV-infectie in vage bewoordingen te formuleren. Het is 
evenmin gewenst om degene naar wie verwezen wordt, buiten 
medeweten van de patiënt, telefonisch over de vermoedens te 
informeren. 

5 Conclusie 

Het is om verschillende redenen gewenst dat de patiënt zijn of 
haar eventuele HIV-seropositiviteit aan de tandarts kenbaar 
maakt. Niet alleen patiënten hebben recht op juiste en volledige 
informatie, maar ook tandartsen. 

Van de tandarts en zijn medewerkers mag worden verwacht 
dat zij de maximale vertrouwelijkheid in acht nemen en boven-
dien bereid zijn periodieke controles en noodzakelijke tand-
heelkundige behandelingen uit te voeren. 
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Summary 

DISCLOSURE OF HIV-SEROPOSITIVITY TO THE DENTIST; A REPORT FROM THE NETHERLANDS 

Keywords: HIV-Practice management 

For a number of reasons it is recommended to disclose one's HIV-seropositivity to the dentist. This information will enable 
the dentist to take extra precautions during treatment. Furthermore, extra measures maybe taken with regard to preven-
tion or early treatment of dental and oral diseases, e.g. gingivitis, candidiasis. 

The dentist and the other members of the dental team are supposed to obeystrict confidentiality. 
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