
Tabel I. Antibiotica die verantwoordelijk werden gesteld voor falen 

van orale anticonceptie (meldingen aan het Britse Committee on Safe-

ty of Medicines 1968-1984)  

Aantal gevallen 

Penicillinen* 32 
Tetracyclinen 12 
Cotrimoxazol 5 
Metronidazol 3 
Cephalosporine 2 
Trimethoprim 2 
Erytromycine 2 
Sulfonamide 
Griseofulvine 
Ongespecificeerd 3 

*Penicillinen: ampicilline, amoxycilline, talampcilline, 
fenoxymethyl-penicilline en ongespecificeerd 'penicilline' 
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Groot-Brittannië 

Falende orale anticonceptie bij antibiotica 

Breed-spectrumantibiotica kunnen een interactie aangaan 
met orale anticonceptiva, `de pil'. Dit kan leiden tot door- 
braakbloedingen of zelfs het falen van de anticonceptie. In het 
British Dental Journal (1994;177:419-22) wordt een overzicht 
gegeven van de literatuur over dit onderwerp. De kans op een 
falende anticonceptie tijdens het gebruik van antibiotica blijkt 
niet erg groot, maar kan ook niet geheel worden uitgesloten. 
De Britse Family Planning Association adviseert daarom tij - 
dens het gebruik van antibiotica extra anticonceptieve voor-
zorgsmaatregelen te nemen. 

Door het gebruik van antibiotica wordt de bacterieflora in 
de darm verstoord, waardoor de opname van oestrogeen hor-
moon vanuit de darm vermindert en de orale anticonceptie 
minder doeltreffend werkt. 

De eerste mededelingen over dit probleem verschenen al in 
1971. Twee Duitse onderzoekers rapporteerden dat doorbraak-
bloedingen vaker voorkwamen bij vrouwen die orale anticon- 
ceptie gebruikten en tegelijk ook het antibioticum rifampicine 
kregen wegens tuberculose. Deze gevallen staan niet op zich-
zelf: daarna zijn er talloze zwangerschappen gemeld bij 

gebruiksters van orale anti-
conceptiva die enige tijd 
rifampicine voorgeschreven 
hadden gekregen. 

Het is niet zo duidelijk of 
nog meer soorten antibio-
tica de oorzaak kunnen zijn 

van falende orale anticonceptie. Van de gevallen van niet-wer- 
kende anticonceptie die tussen 1968 en 1984 aan het Britse 
Committee on Safety of Medicines gemeld zijn, waren er in 
totaal 63 waarvan vermoed werd dat ze het gevolg waren van 
een combinatie met antibiotica (rifampicine niet meegere-
kend). Het ging hierbij in 70% van de gevallen om verschil- 
lende soorten penicillinen en tetracyclinen (zie tab.). In 
Nederland werden tussen 1980 en 1989 in het totaal slechts zes 
van dergelijke gevallen gemeld bij het Bureau Bijwerkingen 
Geneesmiddelen (Ned Tijdschr Geneeskd 1990; 134: 1227-9). 

Patiënten informatiefolder 

Antibiotica en de orale anticonceptiepil 

Deze folder wordt aan ALLE vrouwelijke patiënten 
gegeven die een antibioticum krijgen voorgeschreven tij-
dens hun tandheelkundige behandeling. 

Dit is bedoeld om u te informeren over een mogelijk 
probleem als u tegelijk een anticonceptiepil slikt. Soms 
kan het antibioticum de werking van de anticonceptiepil 
minder effectief maken. 

Daarom wordt u geadviseerd aanvullende vormen van 
anticonceptie te gebruiken (bijvoorbeeld een condoom) 
wanneer u een antibioticum gebruikt en gedurende 7 
dagen daarna. De anticonceptiepil moet op de gewone 
manier worden doorgebruikt. 

Als u vragen heeft over de inhoud van deze folder dan 
kunt u deze IN VOLLEDIGE VERTROUWELIJKHEID 
met uw tandarts bespreken. 
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Benadrukt moet worden dat het zowel bij de Britse als bij de 
Nederlandse meldingen slechts gaat om vermoedelijke bijwer-
kingen. Het verband hoeft dus niet in alle gevallen werkelijk te 
bestaan. Tegelijk is er bij dit soort meldingen bijna per defini-
tie sprake van forse onderrapportage; veel vrouwen die onver-
wacht zwanger blijken, maken er maar het beste van en 
beginnen niet meteen bij de dokter te klagen. Uit het kleine 
aantal meldingen mag dus niet geconcludeerd worden dat het 
probleem gering van omvang is. 

De Britse onderzoekers vinden dat iedere tandarts of kaak-
chirurg die antibiotica voorschrijft, het risico van een interac-
tie tussen antibiotica en de anticonceptiepil moet bespreken 
met de patiënt. Zij adviseren aan alle vrouwen routinematig 
een voorlichtingsfoldertje te geven bij een recept voor antibi-
otica. Dat heeft het voordeel dat de patiënte van het probleem 
op de hoogte wordt gesteld zonder dat de arts of tandarts 
direct betrokken raakt bij (zo zeggen de Britten) zulke gevoe-
lige zaken als anticonceptie in de vroege tienerjaren, kennis 
van de ouders over anticonceptiegebruik van hun kinderen of 
de menopauze. In die voorlichtingsfolder moet geadviseerd 
worden gedurende de dagen van antibioticagebruik en de 
week daarna extra maatregelen te nemen door bijvoorbeeld 
een condoom te gebruiken. Een wellicht aanvaardbaarder 
alternatieve maatregel is tijdelijk twee anticonceptiepillen per 
dag te slikken (Treffers PE e.a. Obstetrie en gynaecologie. 
Utrecht: Bunge, 1993). 

Het compendium over de interacties van de pil met andere 
medicijnen Summary of Drug Interactions with Oral Con-
traceptives van T.B.P. Geurts, E.M. Goorissen en J.M.A. Sitsen 
(Carnforth: Parthenon Publishing Group, 1993) bevat een 
volledig overzicht van alle gerapporteerde geneesmiddelenin-
teracties met de pil. Hoewel het aantal rapporten over derge-
lijke interacties zeer gering is in vergelijking met het aantal 
pilgebruiksters, raden de schrijvers desondanks aan daarop 
bedacht te blijven. 

Duitsland 

Kwaliteit van de tandheelkundige verzorging; vervolg 

In januari werd in deze rubriek geschreven over een onder-
zoek van het Duitse ministerie van gezondheidszorg naar de 
kwaliteit van de tandheelkundige verzorging in dat land. 
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Buitenlands nieuws 

Daarin werd onder andere gemeld dat sommige ziekenfond-
sen een hoger honorarium bieden aan tandartsen die vullin-
gen vier jaar garanderen in plaats van de wettelijke termijn van 
twee jaar. In een reactie wijst L. Reitsma, een in de Duitse 
plaats Achim werkzame Nederlandse tandarts, erop dat Duit-
se tandartsen deze garantie als volledig onzinnig ervaren. Een 
garantie op een medische behandeling zou volgens hem ook 
juridisch omstreden zijn. Reitsma ziet de garantieregeling als 
een poging om de tandartsen hun laatste rest zelfstandigheid 
te ontnemen. 

In de laatste alinea van het stuk over de kwaliteit van de 
tandheelkundige verzorging wordt verwezen naar een wit-
boek, dat de Kassenzahndrztliche Bundesvereinigung heeft 
uitgegeven naar aanleiding van het onderzoek van het minis-
terie van gezondheidszorg. Per abuis wordt hierbij over deze 
vereniging gesproken als over een ziekenfonds. Reitsma wijst 
er zeer terecht op dat deze onjuiste term erg verwarrend is: het 
gaat hier juist om een soort `Duitse NMT'. Hij licht toe hoe de 
kwaliteitscontrole van de Duitse tandartsenvereniging is 
opgezet. Men kent daar een wettelijk vastgelegd raamwerk van 
`Gutachter'. Dat zijn tandartsen die de behandelingsplannen 
van hun collega's beoordelen. Daarnaast is er een tweejarige 
postacademiale cyclus, waaraan op vrijwillige basis kan wor-
den deelgenomen. 

Medische achtergronden 

Legionairsziekte 

In de tandheelkundige polikliniek van de universiteit van 
Würzburg blijken veel tandheelkundige behandelingsinstalla-
ties besmet te zijn met de Legionella pneumophila. Deze bacte-
rie kon uit het water van 7 van de 24 gecontroleerde 
installaties worden gekweekt. In de aanvoerende waterleidin-
gen was de Legionella niet aanwezig, dus het ging hier om een 
verontreiniging van de behandelingsinstallaties zelf (Dtsch 
Zahndrztl Z 1994; 49: 1009-11). 

De Legionella pneumophila kan een ernstige longontsteking-
veroorzaken, die veelal gepaard gaat met diarree en psychische 
klachten, bijvoorbeeld verwardheid. De ziekte komt vooral 
voor bij chronische rokers en bij mensen met een onderliggen-
de acute of chronische ziekte, zoals een hartaandoening, diabe-
tes mellitus of kanker. De naam Legionella (legionairsziekte of 
veteranenziekte) is ontleend aan een gebeurtenis in 1976: een 
uitbraak van longontstekingen tijdens een bijeenkomst van 
Amerikaanse legionairs in Philadelphia. Er werden toen 182 
veteranen ziek, waarvan er 29 overleden. Aanvankelijk had 
men moeite om de verwekker te isoleren, omdat deze nauwe-
lijks zichtbaar is in een gewoon microscopisch preparaat. De 
Legionella pneumophila is gevoelig voor het antibioticum ery-
tromycine, maar desondanks is de sterfte onder patiënten die 
met deze ziekte worden opgenomen, zeer hoog: 15%. 

De besmetting met Legionella heeft plaats door het inade-
men van nevel, die vaak afkomstig is van een duidelijk aan-
wijsbare bron in de omgeving, bijvoorbeeld een warm 
watersysteem, de airconditioning of, nog niet zolang geleden 
in het nieuws, de whirlpools op een cruiseschip. Er zijn echter  

ook verspreid voorkomende gevallen van legionairsziekte 
bekend, waarbij vermoedelijk verontreinigd drinkwater een 
rol speelde. Bij dergelijke sporadisch voorkomende gevallen 
wordt de aandoening vaak niet als zodanig herkend. 

Er zijn dus niet altijd ingewikkelde installaties bij deze aan-
doening betrokken; de Legionella pneumophila kan voorko-
men in ieder gewoon watersysteem met temperaturen tussen 
5° en 62° en in principe dus ook in de behandelingsinstallaties 
van tandartsen. Een paar jaar geleden, in 1993, heeft het Duit-
se Bundesgesundheitsamt daarom aanvullende richtlijnen 
voor ziekenhuishygiëne en infectiepreventie uitgevaardigd, 
waarin staat dat tandartsen het spoelwater uit hun hoekstuk-
ken en de meerfunctiespuit halfjaarlijks moeten laten contro-
leren op kiemen van de Legionella pneumophila en andere 
bacteriën. Een probleem daarbij is overigens dat men niet pre-
cies weet welk aantal kiemen nog aanvaardbaar is. Op de uni-
versitaire polikliniek in Würzburg varieerde het aantal kiemen 
tussen 1 en 33 per milliliter. Ziekenhuishygiënisten hanteren 
een concentratie van meer dan 10 Legionellae per milliliter 
water als een aanwijzing dat er uitvoerige hygiënische en tech-
nische maatregelen nodig zijn. Bij concentraties tussen 0,1 en 
10 kiemen per milliliter zijn er volgens hen alleen maatregelen 
nodig op afdelingen waar patiënten verpleegd worden met een 
verhoogde gevoeligheid voor infecties. 

Het is dus duidelijk dat tandheelkundige behandelingsin-
stallaties beter op bacteriële verontreiniging gecontroleerd 
moeten worden. Een tandheelkundige behandeling zorgt door 
het roterend instrumentarium en de ultrasone scaler voor een 
duidelijke aërosol en dat levert bij een concentratie Legionella 
pneumophila, zoals die in Würzburg aangetroffen werd, voor 
kwetsbare (oudere) patiënten een niet te verwaarlozen risico 
op de legionairsziekte. 

Als praktische maatregelen om bacteriële verontreiniging 
tegen te gaan noemen de Duitse onderzoekers een desinfectie-
systeem met 0,03% waterstofperoxyde, dat toegevoegd moet 
worden aan het water van de behandelingsinstallatie, of, heel 
wat goedkoper en direct toepasbaar, iedere ochtend de ver-
schillende hulpstukken van de behandelingsinstallatie,door-
spoelen met stromend water. Dat laatste bleek in Würzburg 
zeer effectief. Men liet daar 2,5 liter water wegstromen uit het 
spittoon. Daarna bleek het aantal Legionella pneumophila 
afgenomen naar minder dan 0,5 per milliliter! 

Bacteriële verontreiniging van tandheelkundige behande-
lingsinstallaties is een bekend probleem. Daarom worden in 
de Verenigde Staten door veel tandartsen speciale tanks met 
gedesinfecteerd water aan de behandelingsinstallatie gekop-
peld. In de praktijk blijken dergelijke systemen echter soms 
juist een bron van ziektekiemen te zijn (J Am Dent Assoc 
1994; 125: 1205-11). Er zijn namelijk tandartsen die uit prak-
tische overwegingen of uit onwetendheid het reservoir van 
hun `clean water dental unit' gewoon bijvullen met leidingwa-
ter. De bacteriën krijgen zo ruim de gelegenheid om zich te 
vermenigvuldigen. Dat leidde ertoe dat er in sommige, Ameri-
kaanse `clean water units' ongekende hoeveelheden micro-
organismen werden aangetroffen: tot 1 miljoen kiemen per 
milliliter! 

J.B. Meijer van Putten, wetenschapsjournalist 
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