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Tetanusprofylaxe bij verwondingen 
Richtlijnen voor de tandheelkundige praktijk 

Samenvatting. De acute, vaak fataal verlopende infectieziekte tetanus komt in Nederland 
hoogst zelden voor dankzij een adequaat rijksvaccinatieprogramma. Bij wonden in het alge-
meen, ook als deze zeer gering zijn of relatief `schoon' worden geacht, is het van groot belang 
de immuunstatus van de patiënt na te gaan met betrekking tot de laatste tetanusvaccinatie. Aan 
de hand hiervan kan volgens een schema worden bepaald of vaccinatie, actief of passief, nood-
zakelijk is. Voor tandartsen zijn deze richtlijnen van belang, omdat ook aangezichtsverwondin-
gen en intra-orale wonden gecontamineerd kunnen zijn met Clostridium tetani en omdat er in 
Nederland, ondanks het vaccinatieschema, mensen wonen met een onvolledige immuniteit. Dit 
laatste kan het geval zijn bij personen die hun jeugd niet hebben doorgebracht in Nederland of 
bij personen bij wie de laatste tetanusvaccinatie langer dan tien jaar tevoren heeft plaatsgevon-
den. 
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1 Inleiding 

Tetanus is een acute, vaak fataal verlopende infectieziekte, 
veroorzaakt door een exotoxine dat wordt geproduceerd in 
een wond door Clostridium tetani. De ziekte wordt geken-
merkt door gegeneraliseerde, toenemende rigiditeit en con-
vulsieve spasmen van de skeletspieren.' 

Clostridium tetani is een strikt anaëroob groeiende, sporen-
vormende Gram-positieve staaf. Er zijn tien verschillende 
subtypen te onderscheiden. Alle subtypen zijn in staat min-
stens twee toxinen te produceren, waarvan het tetanospasmi-
ne als enige klinisch van belang is. Het micro-organisme 
Clostridium tetani wordt aangetroffen in aarde en in de faeces 
van de mens en van een groot aantal diersoorten. De sporen 
van de bacterie kunnen eveneens worden aangetroffen in 
huisstof en kleding. Er bestaat een belangrijke affiniteit met 
een warm vochtig klimaat en met aarde die rijk is aan orga-
nisch materiaal.'-' 

Wereldwijd komen ongeveer één miljoen nieuwe gevallen 
van tetanusinfectie per jaar voor.' De mortaliteit bedraagt 
ongeveer 45%. In de Verenigde Staten worden jaarlijks ca. 
tweehonderd gevallen geregistreerd. Deze gevallen worden 
voornamelijk aangetroffen bij patiënten boven de zestig jaar?' 
In Nederland zijn in de periode vanaf 1990 tot september 1995 
zeven gevallen van tetanusinfectie geregistreerd.4-6  Dit verschil 
in incidentie tussen beide landen is enerzijds te verklaren door 
het gematigde klimaat in Nederland en anderzijds door het 
effectieve vaccinatieprogramma in Nederland. Tetanus valt in 
Nederland onder groep B van infectieziekten, dat wil zeggen 
dat melding door de behandelend arts verplicht is. 

2 Porte d'entrée 

Clostridium tetani is een niet-invasief micro-organisme en kan 
alleen het menselijk lichaam binnendringen door een verwon-
ding van de huid. In de meeste gevallen is dit een verwonding 
aan voet, hand of been.' Aangezichtsverwondingen, laceraties 
van de orale mucosa en zelfs dentogene infecties worden ech-
ter eveneens genoemd als een mogelijke port d'entrée.' Ook 
gevallen van iatrogene, postoperatieve tetanusinfecties zijn 
beschreven. In 20-40% van de gevallen van tetanusinfectie is 
in de anamnese geen sprake van trauma of aantoonbare ver-
wonding.' 2  

Wonden zijn, naar men aanneemt, in veel gevallen gecontami-
neerd met Clostridium tetani; een daadwerkelijke tetanusin-
fectie ontwikkelt zich echter zelden. Bacteriën die een wond 
contamineren, worden doeltreffend onschadelijk gemaakt. 
Alleen de sporen kunnen een infectie veroorzaken. De sporen 
komen tot ontwikkeling in weefsel met een zuurstofspanning 
die lager is dan normaal. De lage zuurstofspanning kan lokaal 
het gevolg zijn van anaërobe wondcondities, zoals dit kan 
worden waargenomen in aanwezigheid van necrose of 
lichaamsvreemd materiaal in de wond (bijv. straatvuil, splin-
ters en doornen), met als gevolg een slechte doorbloeding. De 
sporen kunnen maanden tot jaren overleven in het menselijk 
lichaam en tot die tijd, bijvoorbeeld bij een gering trauma met 
verlaagde lokale weefselzuurstofspanning, tot ontwikkeling 
komen." 

De infectie met de aanwezige bacterie blijft tot de plaats van 
de wond beperkt, terwijl het neurotrope tetanospasmine via 
de perifere zenuwen wordt getransporteerd naar het centrale 
zenuwstelsel. Het toxine geeft aanleiding tot ontremming van 
motorische zenuwvezels. Hierdoor treden de gegeneraliseerde 
spierrigiditeit en bij toenemende intensiteit de spierspasmen 
op. Alle effecten van het toxine zijn reversibel.' 89  

3 Klinisch beeld 

De incubatietijd voor een tetanusinfectie bedraagt twee dagen 
tot twee maanden, met een piek in de eerste twee weken. Hoe 
korter de incubatietijd is, des te ernstiger verloopt de infectie. 
Als de eerste symptomen ontstaan binnen drie dagen na de 
verwonding, is de mortaliteit bijna 100%. De meest voorko-
mende eerste symptomen van een tetanusinfectie zijn pijnlijke 
en stijve kauw-, buik- en rugspieren. Aan de rigiditeit van de 
kauwspieren ontleent de infectie de lekenterm `kaakklem'. De 
stijfheid gaat bij voortschrijden over in gegeneraliseerde rigi-
diteit. Ook de mimische musculatuur kan hierbij betrokken 
raken, waardoor een risus sardonicus kan ontstaan. Reflectoi-
re spierspasmen ontstaan 24 tot 72 uur na het optreden van de 
eerste symptomen. Door spasmen van de larynxspieren of 
contracties van de ademhalingsspieren kan zuurstofgebrek 
ontstaan, hetgeen kan leiden tot de dood.' 259 

De diagnose tetanusinfectie wordt gesteld op het klinisch 
beeld. Trismus is in 50-75% van de gevallen het eerst optre-
dende symptoom; hierdoor is het niet ongebruikelijk dat een 
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Tabel I. `Tetanusprone' wondcondities. In deze gevallen 

is sprake van een situatie met ofwel lagere zuurstofspanning in 

het gecontamineerde gebied of een grotere kans op besmetting met 

sporen van Clostridium tetani. 

Steekverwondingen (incl. niet-steriele injecties) 

Schotverwondingen 

Huidavulsies 

Drukverwondingen 

Verbrandingen 

Bevriezingen 

Contaminaties met vuil, speeksel en faeces 

patiënt zich in eerste instantie tot een tandarts wendt.'° 
Clostridium tetani kan slechts in 30% van de gevallen wor-

den geïsoleerd uit de oorspronkelijke wond.' 

4 Behandeling 

Behandeling vindt altijd plaats op een intensive care-afdeling. 
De oorzakelijke wond wordt gereinigd, ontdaan van débris en 
corpora aliena en vervolgens gedraineerd." Verpleging vindt 
plaats in een rustige, donkere omgeving. Externe prikkels 
kunnen namelijk leiden tot verergering van de spierspasmen. 
Medicamenteuze spierrelaxatie en sedering dienen ter voor-
koming van de spasmen. Ook curare-achtige medicamenten 
kunnen worden gebruikt voor blokkade van stimuli ter plaat-
se van de neuromusculaire overgang. Menselijk anti-tetanus-
immuunglobuline kan worden toegediend, maar het heeft 
weinig tot geen effect op het reeds in het centraal zenuwstelsel 
aanwezige tetanospasmine. Ook antibiotica als penicilline G 
lijken geen invloed te hebben op het klinisch beloop. Behan-
delingen bij een eventueel voortschrijdend ziektebeeld kun-
nen een tracheotomie bij larynxspasmen en kunstmatige 
beademing inhouden.' 2  

5 Preventie 

5.1 Primaire preventie 

Preventie van de infectie is, gezien de ernst van de aandoe-
ning, van groot belang. Om deze reden is de tetanusvaccinatie 
sinds 1953 opgenomen in het rijksvaccinatieprogramma. 
Effectieve actieve immunisatie is mogelijk. Het tetanusfosfaat-
toxoïd (TFT) is een inactieve stof met een zelfde antigene wer-
king als het tetanospasmine en geeft bij mensen een 
immuniteit voor tetanusinfecties gedurende ongeveer vijftien 
jaar na de laatste toediening."° 

Het TFT wordt intramusculair toegediend in zeven giften. 
Toediening van TFT vindt plaats op een leeftijd van drie, vier, 
vijf en elf maanden, op drie- à vierjarige leeftijd en op acht- a 
negenjarige leeftijd. Idealiter wordt de immunisatie op peil 

Tabel II. Beslissingsschema voor actieve en passieve tetanusvaccina-

tie bij verwondingen. TFT = Tetanusfosfaattoxoïd, actieve immunisa- 

tie. MATIG = Menselijk anti-tetanusimmuunglobuline, passieve 

immunisatie, IE = Internationale eenheden. 

Bij volledig geïmmuniseerden: 
a. Bij goede wondcondities: 

1. Laatste vaccinatie korter geleden dan één jaar: geen pro-
fylaxe nodig. 

2. Laatste vaccinatie langer geleden dan één jaar, maar kor-
ter dan tien jaar: eenmalige `booster' 0,5 ml TFT, 
intra-musculair. 

3. Laatse vaccinatie langer geleden dan tien jaar (als niet-
geïmmuniseerd): 0,5 ml TFT, intra-musculair (tweemaal 
later herhalen) en 250 IE MATIG. 

b. Bij tetanusprone wondcondities (zie tab. I): 
250 IE MATIG, intra-musculair en verder actieve immunisatie 
als onder la. 

II. Bij niet-geïmmuniseerden: 
0,5 ml TFT, intra-musculair (tweemaal later herhalen) en 
250 IE MATIG, intra-musculair. 

NB. Bij tegelijkertijd toedienen van TFT en MATIG, injectieplaatsen nooit in 

zelfde extremiteit kiezen. 

gehouden door TFT-toediening als `booster' eens per tien 
jaar.'" 

5.2 Secundaire preventie 

Voor alle verwondingen, inclusief intra-orale wonden en 
schaafwonden, dient een tetanusprofylaxe in acht te worden 
genomen. Eenmaal geconfronteerd met een patiënt met een 
verwonding is het handelen ten aanzien van de tetanuspreven-
tie afhankelijk van twee factoren: 

1. In de eerste plaats de immuunstatus van de patiënt. Hierbij 
is de datum van de laatste vaccinatie van belang. Bij voorkeur 
wordt deze informatie verkregen uit het vaccinatiebewijs. Als 
niet-geïmmuniseerden dienen te worden beschouwd: 
a. Diegenen die voor 1953 zijn geboren en niet drie opvolgen-

de TFT-vaccinaties hebben gehad. 
b. Diegenen bij wie de laatste TFT-vaccinatie langer dan vijf-

tien jaar tevoren is toegediend. 
c. Buitenlanders, voorzover onduidelijkheid bestaat over de 

immuunstatus. 
Onvolledige immuniteit kan bestaan bij baby's tot elf maan-
den. Een vervroegde eerste DKPT-vaccinatie (difterie-, kink-
hoest-, poliomyelitis- en tetanusvaccinatie) is bij verwon-
dingen aangewezen. Bij verwondingen bij baby's vóór hun 
derde DKPT-vaccinatie wordt deze gecombineerd met 250 
internationale eenheden (IE) menselijk anti-tetanusimmuun-
globuline (MATIG).' 

2. In de tweede plaats is de aard van de verwonding van rela-
tief belang. De kans op een tetanusinfectie neemt toe naarma-
te de wondcondities aanleiding zijn tot een lagere 
weefselzuurstofspanning. Bij aanwezigheid van vuil, een 
vreemd lichaam of veel necrotisch materiaal in de wond kan 
de zuurstofspanning ter plaatse aanzienlijk verlaagd zijn. Dit 
worden `tetanusprone' wondcondities genoemd. In tabel I 
wordt een overzicht gegeven van tetanusprone wondcondi-
ties. Door de mogelijke aanwezigheid van sporen van Clostri-
dium tetani in huisstof zal duidelijk zijn dat geen verschil 
wordt gemaakt tussen verwondingen die binnenshuis of bui- 
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tenshuis zijn opgelopen. Door sommigen wordt bij de secun-
daire tetanuspreventie bij wonden nog onderscheid gemaakt 
tussen schone, ondiepe wonden met weinig schade en binnen 
zes uur behandeld en alle andere wonden.12  

De immuniteit van personen die besmet zijn met het 
humane immunodeficiëntievirus vormt een afzonderlijk pro-
bleem. Er is sprake van een verminderde reactie op toediening 
van het tetanusfosfaattoxoïd. In gevallen van tetanusprone 
verwondingen bij met HIV besmette patiënten wordt in alle 
gevallen passieve immunisatie met MATIG aanbevolen.' 

In tabel II zijn de richtlijnen opgenomen voor tetanuspro-
fylaxe bij verwondingen.Z" 

6 Tandheelkundige implicaties 

Jaarlijks worden door de tandartsen in Nederland zeer vele, 
vaak geringe, verwondingen gezien. Deze verwondingen kun-
nen al of niet gepaard gaan met dentale letsels, die behande-
ling behoeven. In de meeste gevallen zal het gaan om jonge 
gezonde individuen, die dankzij het rijksvaccinatieprogram-
ma een immuniteit voor een tetanusinfectie hebben. Het 
blijft, gezien de ernst van een tetanusinfectie, echter van het 
grootste belang bij iedere verwonding, ook die van het aange-
zicht of de orale mucosa, navraag te doen naar de immuunsta-
tus van de patiënt en de patiënt zonodig te verwijzen naar zijn 
huisarts of een Eerste Hulp-afdeling voor een TFT-vaccinatie 
of passieve immunisatie met menselijk anti-tetanusimmuun-
globuline. Men dient vooral bedacht te zijn op een onvolledi-
ge immuniteit bij personen zoals beschreven onder 5.2. 
Personen die om godsdienstige redenen een vaccinatie weige-
ren, vormen een aparte groep en zullen ook bij een verwon- 

ding in de meeste gevallen bij een weigering tot vaccinatie blij-
ven. Voor de tandarts is het echter van belang op de aldus ont-
stane risico's te wijzen. 
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Summary 

TETANUSPROPHYLAXIS IN THE DENTAL OFFICE 

Key words: Tetanus — Vaccination — Traumatology 

The severe and often fatal infection of tetanus is very rare in the Netherlands because of the mild Dutch climate and 
adequate vaccination programme. Nevertheless, in case of wounds, either extra- or intra-orally, tetanusprophylaxis 
should be considered. The immunity of the individual patient can be estimated by his vaccination record. Dentists see 
a large number of patients with dental trauma and/or facial wounds. Depending on the immune status of the 
individual patient, tetanusprophylaxis might be necessary. Especially at risk are patients with inadequate or deficient 
vaccination, e.g. those who spent their childhood abroad and patients who had their last immunisation over ten years 
ago. Vaccination in case of wounds should follow a strict protocol to prevent an inadequate tetanusprofylaxis. 
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