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HIV en tandheelkunde 

Deel 9. HIV-infectie en tandheelkundige behandeling 

Samenvatting. Tandheelkundige behandelingen bij HIV-geïnfecteerde of AIDS-patiënten vragen 
geen speciale voorzorgsmaatregelen en brengen geen bijzondere complicaties met zich mee. Ze 
kunnen daarom eigenlijk altijd in de eigen praktijk worden uitgevoerd. Slechts in bijzondere situ-
aties zal naar een speciaal behandelingscentrum moeten worden uitgeweken, waar de tandarts 
zo mogelijk zijn eigen patiënt moet kunnen behandelen. Het is om verschillende redenen niet 
gewenst om tot de oprichting van één of meer tandheelkundige AIDS-klinieken te komen. 

SJAMSOEDIN DAS, SCHULTEN EAJM, VAN DER WAAL I. HIV en tandheelkunde. Deel 9. HIV-infectie 

en tandheelkundige behandeling. Ned Tijdschr Tandheelkd 1994; 101: 392-3. 

1 Inleiding 

Vragen aangaande HIV-seropositiviteit en tandheelkundige 
behandeling richten zich vooral op 1. met HIV-infectie 
samenhangende algemene ziekteverschijnselen, die de tand-
heelkundige behandeling eventueel kunnen bemoeilijken of 
beïnvloeden; 2. met HIV-infectie samenhangende afwijkingen 
van het mondslijmvlies en het tandvlees, die behandeling 
behoeven of de tandheelkundige behandeling bemoeilijken; 3. 
te treffen maatregelen op het gebied van de praktijkhygiëne en 
4. kans om bij de behandeling van een HIV-seropositieve 
patiënt besmet te raken (het prikaccident). 

Aan de praktijkhygiëne en aan het prikaccident is reeds eer-
der in deze serie aandacht besteed,' 2  evenals aan de met HIV-
infectie samenhangende mondafwijkingen.' 

2 HIV-seropositiviteit / AIDS en tandheelkundige 
behandeling 

De gemiddelde tijd tussen HIV-seroconversie en het krijgen 
van AIDS bedraagt ongeveer zeven jaar. Deze periode verloopt 
meestal min of meer asymptomatisch. Er is over het algemeen 
sprake van een ogenschijnlijk gezonde patiënt. Het kan zelfs 
zijn dat de patiënt zich niet van zijn besmetting bewust is. 
Men spreekt dan van de `niet-geïdentificeerde' patiënt. 

Tegenwoordig wordt bij asymptomatische HIV-seroposi-
tieve patiënten soms antivirale medicatie voorgeschreven, bij-
voorbeeld zidovudine (AZT), met de bedoeling de overgang 
naar het stadium van AIDS te voorkomen of uit te stellen. 
Deze medicatie levert over het algemeen geen beperking op 
voor de tandheelkundige behandeling en ook niet voor het 
gebruik van lokale anasthesie. Aangezien bij HIV-seropositie-
ve patiënten sprake kan zijn van thrombocytopenie, wordt 
zekerheidshalve aangeraden om bij bloedige tandheelkundige 
ingrepen de behandelend arts of internist te raadplegen. De 
kans op wondstoornissen na gebitsextractie is over het alge-
meen niet vergroot," ook al zijn er incidenteel patiënten met 
een niet goed genezende extractiewond beschreven.' Routine-
matige antibioticumprofylaxe is bij extracties niet geïndi-
ceerd. Dit geldt ook voor wortelkanaalbehandelingen.6  Ook na 
behandeling van onder- of bovenkaakfracturen zijn er wat het 
optreden van postoperatieve infecties betreft geen significante 
verschillen ten opzichte van HIV-negatieve patiënten.' 

In een groep van 331 Amerikaanse patiënten met AIDS, die  

een diversiteit aan tandheelkundige behandelingen ondergin-
gen, was het totale percentage complicaties net iets meer dan 1 
(tab. I).8  De complicaties bestonden uit `dry socket', langzame 
genezing, iets verlengde bloedingstijd en een antrumperfora-
tie. In feite bleek het percentage complicaties niet hoger te lig-
gen dan bij de rest van de bevolking. Ook in twee Engelse 
studies werden geen grotere aantallen complicaties gezien bij 
tandheelkundige behandeling van HIV-geïnfecteerde perso-
nen. 90  Daarnaast zijn er enkele studies gepubliceerd die wel 
een verhoogd complicatiepercentage laten zien, in het bijzon-
der na extracties."' 

3 Geen tandheelkundige AIDS-units 

In het stadium van AIDS zijn er vaak perioden van ernstige 
algehele malaise waarvoor soms een ziekenhuisopname geïn-
diceerd is. De algehele malaise wordt veelal veroorzaakt door 
opportunistische infecties. Dit zijn infecties die worden ver-
oorzaakt of onderhouden door micro-organismen die 
gewoonlijk bij mensen met een normale afweer geen infecties 
veroorzaken. Bekende voorbeelden zijn pneumonia veroor-
zaakt door Pneumocystis carinii en Candida-oesophagitis. 

Wanneer in een stadium van algehele malaise acute tand-
heelkundige behandeling is geïndiceerd, biedt de algemene 
praktijk geen optimale mogelijkheden, onder andere vanwege 
onvoldoende opvang en begeleiding van de patiënt. In een 
dergelijke situatie is er behoefte aan tandheelkundige behan-
delingsmogelijkheden in een ziekenhuis of in een speciaal 
tandheelkundig opvangcentrum, in casu een centrum voor 
Bijzondere Tandheelkunde. In de Verenigde Staten zijn er 
zelfs enkele centra die zich uitsluitend richten op de tandheel-
kundige behandeling van HIV-seropositieve en AIDS patiën-
ten (`dedicated clinics'), een gang van zaken die om 
verschillende redenen niet nodig en daarom niet gewenst is. 
Ook in de Verenigde Staten bestaat er in algemene zin een 
voorkeur om de tandheelkundige behandeling van asympto-
matische HIV-seropositieve en AIDS-patiënten indien enigs-
zins mogelijk in de `gewone' tandheelkundige praktijk te doen 
plaatsvinden (`main stream dentistry'). Er zijn immers geen 
speciale praktijkvoorwaarden noodzakelijk en ook de tand-
heelkundige behandeling zelf, met inbegrip van de eventuele 
nazorg, verschilt niet van die bij niet-geïnfecteerde patiënten. 

Voor die patiënten in Nederland, die om bovengenoemde 
redenen niet in de gewone huispraktijk kunnen worden 
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Tabel I. Overzicht van invasieve tandheelkundige behandelingen bij 

331 patiënten met AIDS. 

Type behandeling 	 Aantal 	Aantal en percentage 

behandelingen 	complicaties 

Parodontale 
behandelingen 575 I 	(0,2%) 

Wortelkanaal- 
behandelingen 73 

Restauratieve en 
prothetische 
behandelingen 561 

Eenvoudige extracties 292 12 (4,1%) 

Chirurgische verwijdering 
van gebitselementen 34 4 (11,8%) 

Biopsieën 6 

Totaal 154 17 (1,1%) 
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behandeld, lijken de centra voor Bijzondere Tandheelkunde 
de aangewezen lokaties. Betreft het patiënten die geen eigen 
tandarts hebben, dan zijn vermoedelijk de collegae uit de 
diverse bijzondere centra bereid de behandeling op zich te 
nemen. Betreft het echter een patiënt die al voor enige tijd een 
binding met een eigen tandarts heeft, dan zou het eigenlijk het 
beste zijn wanneer de huistandarts zelf de behandeling, uiter-
aard na overleg, in een centrum voor bijzondere tandheelkun-
de kan uitvoeren. Of dit in de praktijk haalbaar is of wellicht 
reeds gebeurt, is ons niet bekend. 

4 Conclusie 

De gangbare tandheelkundige behandelingen bij HIV-geïn-
fecteerde en AIDS-patiënten moeten door iedere tandarts in 
de eigen praktijk kunnen worden uitgevoerd zonder verhoog-
de kans op complicaties. Dit geldt ook voor wortelkanaalbe-
handelingen en gebitsextracties. Profylactisch gebruik van 
antibiotica is niet geïndiceerd. Wel is het verstandig om bij 
voorgenomen extracties contact op te nemen met de behande-
lend arts of internist in verband met eventuele stoornissen in 
de hemostase. 
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Summary 

TREATMENT OF HIV-INFECTED/AIDS PATIENTS IN THE DENTAL OFFICE - A REPORT FROM THE 
NETHERLANDS 

Key words: HIV - Practice management 

Dental treatment of HIV-infected or AIDS patients can be safely performed in the dental office. In general, no special 

precautions are necessary. Only in case of severe illness a dental emergency may have to be referred to a dedicated 

clinic. Ideally, the dentist should have the possibility to treat his own patient in such a clinic. 
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