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Inwendige geneeskunde en lokale 
anesthesie in de tandheelkunde 

Een overzicht van mogelijke bijwerkingen 

Samenvatting. Het is belangrijk dat de tandarts op de hoogte is van de verschillende soorten 
bijwerkingen die kunnen optreden bij het toedienen van plaatselijke verdoving. Door tijdige her-
kenning en behandeling van dergelijke bijwerkingen kunnen calamiteiten vrijwel in alle gevallen 
worden voorkomen. Bovenal is preventie van belang; de medische anamnese speelt daarbij veel-
al een sleutelrol. 

FENNIS JFM. Inwendige geneeskunde en lokale anesthesie in de tandheelkunde. Een overzicht 
van mogelijke bijwerkingen. Ned Tijdschr Tandheelkd 1 996; 103: 1 74-7. 

1 Inleiding 

Het is denkbaar dat bij het toedienen van lokale anesthesie in 
de mond elders in het lichaam zodanige concentraties worden 
bereikt dat toxische effecten ontstaan. Wie met lokale anaes-
thetica werkt, moet van die effecten op de hoogte zijn. De 
effecten kunnen te wijten zijn aan het lokale anaestheticum 
zelf, maar ook aan toevoegingen, zoals vasoconstrictiva en 
conserveermiddelen. 

Te hoge concentraties buiten het te verdoven gebied kun-
nen op de eerste plaats ontstaan indien een hogere dosis dan 
de maximaal toegestane wordt gebruikt. Een verhoogde re-
sorptiesnelheid, zoals die in een ontstoken gebied kan bestaan, 
kan althans in theorie eveneens tot onverwacht hoge bloed-
spiegels leiden. 

Het is niet goed mogelijk om de patiënt volledig te bescher-
men tegen het intravasculair terechtkomen van (delen van) 
het toegediende lokale anaestheticum. Volgens sommigen 
geschiedt dit ook bij een perfecte techniek zelfs in 20% der 
gevallen. Onafhankelijk van de injectietechniek en van de 
dosering zijn altijd allergische verschijnselen mogelijk. Ten 
slotte kunnen psychische mechanismen ongewenste algemene 
effecten teweegbrengen. 

2 Ongewenste effecten en bijwerkingen 

2.1 Toxische effecten van het lokale anaestheticum zelf 

Lokale anaesthetica hebben hun toxische effecten op het 
gebied van het centrale zenuwstelsel en het hart. Gewoonlijk is 
het centrale zenuwstelsel het gevoeligst. Bij patiënten met een 
hart dat in minder goede toestand is, kan de intoxicatie zich 
primair cardiaal uiten. 

De effecten op het centrale zenuwstelsel bestaan in eerste 
instantie uit ontremming, uit excitatie: in het begin voelt de 
patiënt duizeligheid en kan hij klagen over oorsuizen. Bij toene-
mende excitatie wordt de patiënt angstig, beverig; de ademhaling 
raakt versneld; bloeddruk en polsfrequentie stijgen. De patiënt 
gaat trekkingen in het gezicht vertonen en er kunnen convulsies 
ontstaan. Bij nog ernstiger intoxicatie ontstaat depressie van het 
zenuwstelsel. Het bewustzijn raakt verlaagd, adem- en vasomoto-
risch centrum worden gedeprimeerd. De ademhalingsfrequentie 
daalt, eventueel zelfs tot apnoe; de circulatie wordt insufficiënt. 
Uiteindelijk kan de patiënt in coma geraken. 

De bijwerkingen van lokale anaesthetica op het hart bestaan 
uit een vermindering van de contractiekracht en een afname  

van de hartfrequentie. De intracardiale prikkelgeleiding wordt 
vertraagd tot het ontstaan van een atrioventriculair blok toe; 
uiteindelijk kan circulatiestilstand het gevolg zijn. 

2.2 Toxische effecten van vasoconstrictiva 

2.2.1 Adrenaline 
Vooral bij intravasculaire injectie kunnen de toegevoegde va-
soconstrictiva complicaties veroorzaken. Adrenaline veroor-
zaakt aanzienlijke stijgingen van bloeddruk en polsfrequentie. 
Bij hogere bloedspiegels ontstaan gevoelens van angst en 
onrust; de patiënt voelt zich beverig, ziet bleek en gaat sterk 
transpireren. Extrasystolen en andere ritmestoornissen, ook 
het dodelijke kamerfibrilleren, behoren tot de mogelijkheden. 
Hyperadrenalinemie kan leiden tot aanvallen van angina pec-
toris, eventueel tot infarcering. De concentratie van adrena-
line mag daarom niet hoger zijn dan 1:100.000, bij patiënten 
met een hoog cardiovasculair risico niet hoger dan 1:200.000. 
Meer dan 25 ml vloeistof, ongeveer 12 carpules, moet niet 
worden gebruikt. Bij patiënten met een hoog cardiovasulair 
risico valt als vasoconstrictivum felypressine te overwegen. 

2.2.2 Felypressine 
Bij patiënten met een cardiovasculair risico zou men in plaats 
van adrenaline felypressine, een synthetisch vasopressine-pre-
paraat, als vasoconstrictor kunnen gebruiken. De effectiviteit 
hiervan is echter geringer dan die van adrenaline: vasopressi-
ne heeft vooral affiniteit voor de venen en veel minder voor de 
arteriën. Men gebruike in zulke omstandigheden als anaesthe-
ticum prilocaïne dat een geringer vasodilatatoir effect heeft 
dan articaïne en lidocaïne. 

Ook aan felypressine worden toxische effecten toegeschre-
ven zoals bloeddrukstijging en vergroting van de 'cardiac out-
put'. Een zodanig effect treedt echter pas op bij doseringen 
(meer dan 2 E) die het vijf- tot tienvoudige bedragen van wat 
maximaal wordt aanbevolen (0,3 E). Bij zwangerschap wordt 
het middel als gecontraïndiceerd beschouwd, daar het de con-
tractiliteit van de uterus zou kunnen verhogen. 

2.3 Allergische reacties 

Sinds de ontwikkeling van de amideverbindingen zijn lokale 
anaesthetica zelf nog maar zelden de oorzaak van allergische 
reacties. Toch komen zulke reacties na lokale anesthesie nog 
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wel eens voor. Ze moeten dan meestal worden toegeschreven. 
aan de conserveermiddelen die zijn toegevoegd. Licht allergi-
sche reacties uiten zich als roodheid, urticaria en jeuk. In ern-
stige gevallen ontstaan respiratoire- en cardiovasculaire 
levensgevaarlijke noodsituaties, zoals larynx, of glottis-oedeem 
(met inspiratoire stridor), ernstige bronchospasmen (met expi-
ratoire stridor), en/of shock. 

2.4 Andere algemene effecten 

De fenomenologie van de vasovagale collaps en van de hyper-
ventilatie behoeven hier geen verdere beschrijving. Wel zij nog 
eens genoteerd dat zich tijdens een vasovagale collaps epilep-
tiforme krampen kunnen voordoen met clonische krampen 
en soms ook incontinentie voor urine. 

Allergische verschijnselen worden elders in deze aflevering 
beschreven door D.P. Bruijnzeel. Voor zover het gaat om ern-
stige reacties als bronchospasme, glottis-oedeem of anafylacti-
sche shock, zijn ze betrekkelijk zeldzaam. 

2.5 Frequentie van bijwerkingen 

Over de frequentie van bijwerkingen zijn weinig cijfers te vin-
den. De meest voorkomende zijn ongetwijfeld de psychogene 
reacties, zoals de vasovagale collaps en de hyperventilatie. 

Intoxicatieverschijnselen door de lokale anaesthetica op 
het niveau van het hart of het zenuwstelsel zijn uiterst zeld-
zaam en in feite nauwelijks te verwachten: de maximaal aan-
bevolen doseringen liggen bij de tandheelkundige lokale 
anesthesie in dezelfde orde van grootte als bij de behandeling 
van sommige hartritmestoornissen langs de intramusculaire 
of zelfs intraveneuze weg. Wat toxiciteit betreft zijn er tussen 
de in Nederland gebruikelijke middelen (prilocai , ocaïne 
en articaïne) geen grote verschillen; articaïne wordt kerker 
aan de plasma-eiwitten gebonden, wat in geval van zwanger-
schap het voordeel lijkt te bieden dat de placenta nauwelijks 
wordt gepasseerd. Ook over de frequentie van intoxicatiever-
schijnselen door de toegevoegde vasoconstrictiva is weinig 
meer te zeggen dan dat ze uiterst zeldzaam zijn. In alle geval is 
het risico van een hoge endogene adrenalineproductie bij niet 
goed `zittende' anesthesie minstens zo reëel als het risico dat 
verbonden is aan de — trouwens laag gedoseerde — toevoeging 
van vasoconstrictiva. Tegelijkertijd geldt de toevoeging van 
een vasoconstrictivum als een maatregel die bescherming 
biedt tegen intoxicatie door het lokale anaestheticum zelf: het 
doel ervan is immers de resorptie van het lokale anaestheti-
cum te vertragen. 

3 Risicogroepen 

Hoe zeldzaam ernstige bijverschijnselen ook zijn: helemáál uit 
te sluiten zijn ze nooit. Bovendien zijn in sommige situaties 
zenuwstelsel of hart gevoeliger voor intoxicatie dan gewoon-
lijk. Het is daarom goed zich van de theoretische risico's 
bewust te zijn (tab. I). 

3.1 Hartziekten 

Lokale anaesthetica verminderen de contractiekracht van het 
hart. Daarom moet in theorie rekening gehouden worden met 
het manifest worden van een latente decompensatio cordis. 
Door de vertraging van de intracardiale impulsgeleiding 
onder invloed van lokale anaesthetica moet — wederom 

althans in theorie — rekening worden gehouden met het ont-
staan van een atrioventriculair block. 

Het vasoconstrictoire adrenaline kan een verhoging bete-
kenen van de eisen die aan het hart worden gesteld. Aanvallen 
van angina pectoris, of zelfs van een, hartinfarct, zouden 
erdoor kunnen worden uitgelokt. Daarnaast kan adrenaline 
leiden tot hartritmestoornissen. 

Naar de opvatting van de American Heart Association is bij 
patiënten met hartziekten toevoeging van adrenaline in een 
concentratie van 1 : 100.000 verantwoord. Wil men de zojuist 
genoemde risico's geheel vermijden dan kan adrenaline wor-
den vervangen door felypressine; als anaestheticum neemt 
men dan prilocaïne, dat minder eigen vasodilatatoire activiteit 
heeft dan lidocaïne of articaïne. Steeds echter vindt men, zij 
het ongedocumenteerd, de opmerking dat de verdoving met 
prilocaïne minder diep zou zijn. 

3.2 Hypertensie 

Ook bij gezonde personen leidt stress, dus ook de stress tenge-
volge van het aanbrengen van de anesthesie en de stress tenge-
volge van de ingreep, tot een stijging van de bloeddruk. In 
geval van bestaande hypertensie is deze stijging nog meer uit-
gesproken. Men kan speculeren over de mogelijkheid dat 
adrenaline dan als vasoconstrictivum minder gewenst is. In 
geval van onbehandelde of onvoldoende behandelde hyper-
tensie zou men kunnen overwegen om net als bij patiënten 
met een hoog cardiaal risico lokale anesthesie te geven met 
prilocaïne en felypressine. Hetzelfde wordt wel aanbevolen 
indien de patiënt als antihypertensivum een bètablokker 
gebruikt. 

3.3 Allergische constitutie 

Bij patiënten met een allergische constitutie, dus bij patiënten 
met een asthma bronchiale of bij patiënten met een chronisch 
constitutioneel eczeem, is er een verhoogde kans op allergi-
sche reacties, vooral op de conserveermiddelen natriumsulfiet 
en methyl- en propylparabeen. 

3.4 Diabetes mellitus 

Theoretisch kan door adrenaline een diabetes mellitus worden 
ontregeld. In de praktijk zijn andere factoren veel belangrijker 
als ontregelend moment: een tandheelkundige ingreep waar-
bij lokale anesthesie wordt toegepast, heeft voor het activitei-
tenpatroon en het eetpatroon gevolgen die de bloedsuiker veel 
sterker beïnvloeden dan de toegediende adrenaline. Aan de 
regulatie van een diabetes moet rond een tandheelkundige 
ingreep onder lokale anesthesie dan ook nadrukkelijk aan-
dacht worden besteed. Veel patiënten zijn daartoe tegenwoor-
dig zelf in staat; in de overige gevallen moet met de 
behandelend arts worden overlegd. 

3.5 Leverfunctie-stoornissen 

Hierbij moet gedacht worden aan terminaal leverlijden, zoals 
bij massale levercelnecrose door zeer ernstig verlopende hepa-
titis, of in eindstadia van levercirrhose. De patiënten zijn dan 
altijd ernstig ziek en diep icterisch. Voor zover in zulke 
omstandigheden tandheelkundige ingrepen geïndiceerd zijn, 
moet rekening gehouden worden met de vertraagde ontgifting 
in de lever. Het is dan extra zaak te streven naar een zo laag 
mogelijke dosering van het lokale anaestheticum. 
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Tabel I. 

Risicogroepen met betrekking tot het gebruik van lokale anesthesie. 

Hartziekten 

Hypertensie 

Allergische constitutie 

- Diabetes mellitus 

- Leverfunctie-stoornissen 

Hypoproteïnemie 

- Hyperthyreoïdie 

- Zwangerschap 

Geneesmiddelengebruik 

3.6 Hypoprotéinemie 

Bij hypoproteïnemie is de toxiciteit van middelen, die zich 
gewoonlijk sterk aan plasma-eiwitten binden, al bij lagere 
dosering merkbaar. Dit mechanisme zou bij articaïne, dat een 
veel sterkere binding aan plasma-eiwitten aangaat, in geval 
van hypoproteïnemie eerder tot toxiciteit kunnen leiden dan 
bij lidocaïne of prilocaine. Extra attentie op een zo laag moge-
lijke dosering is daarom aan te bevelen in situaties die tot hyp-
oproteïnemie aanleiding kunnen zijn: levercirrhose 
(alcoholisme!), nefrotisch syndroom, sommige chronische 
darmziekten en ondervoeding. 

3.7 Hyperthyreoïdie 

Bij onbehandelde hyperthyreoïdie kan stress het ontstaan van 
een hyperthyreotische crise provoceren. Stress-verwekkende 
tandheelkundige ingrepen moeten bij patiënten met onbe-
handelde hyperthyreoïdie zo mogelijk worden uitgesteld. 
Bovendien betekent hyperthyreoïdie een zware belasting voor 
de circulatie. Indien tandheelkundige ingrepen niet te vermij-
den zijn, is het veiliger om gebruik te maken van een ander 
vasoconstrictivum dan adrenaline. 

3.8 Zwangerschap 

Door in geval van zwangerschap gebruik te maken van een 
anaestheticum met sterke eiwitbinding wordt transplacentaire 
overdracht van het middel naar de foetus zo veel mogelijk 
geminimaliseerd. Als vasoconstrictor moet gebruik gemaakt 
worden van adrenaline, ter vermijding van contractie van ute-
riene vaten, echter in niet hogere concentratie dan 1 : 200.000. 
Felypressine is tijdens de zwangerschap gecontraïndiceerd 
gezien de uteruscontractie bevorderende activiteit ervan. 

3.9 Geneesmiddelengebrttik 

Vele medicijnen gaan, in competitie met lokale anaesthetica, 
binding aan met plasma-eiwitten. Dit mechanisme kan aanlei-
ding zijn tot een vermindering van het aantal voor lokale ana-
esthetica beschikbare bindingsplaatsen en kan leiden tot een 
verhoogde toxiciteit. Hier geldt dus dezelfde waarschuwing als 
bij hypoproteïnemie. 

Bij patiënten die sedativa gebruiken, kan het lokale anaes-
theticum de sedatie verdiepen. Bij gebruik van tricyclische 
antidepressiva is adrenaline als vasoconstrictivum gecontraïn-
diceerd: deze middelen versterken de werking van het adrena-
line. Let ook op bij neusdruppels: deze bevatten vaak reeds 
sympathicomimetische middelen (fenylefrine), waardoor het 
adrenaline onverwacht sterke effecten kan hebben. 

Tabel II. 

Preventie van bijwerkingen bij gebruik van lokale anesthesie. 

Maak bij de anamnese gebruik van een risico-inventarisatielijst 

Stel de patiënt gerust en geef goede voorlichting 

Dien niet meer verdovingsvloeistof toe dan strikt 

noodzakelijk is 

Maak bij gebruik van adrenaline-toevoegingen gebruik van 

een verdunning van 1: 200.000 

Voorkom zoveel mogelijk intravasculaire injectie: Aspireer! 

Dien de injectie langzaam toe en observerveer de patiënt 

4 De differentiële diagnose van bijwerkingen 

De vasovagale collaps is natuurlijk verreweg de eerste diagnose 
die bij een abnormale reactie op anesthesie in aanmerking 
komt. De patiënt ziet bleek; hij transpireert, en verliest ten 
slotte het bewustzijn. De pols is langzaam. De collaps_ kan 
gepaard gaan met krampen. De differentiëring van andere 
mogelijkheden is in wezen slechts gemakkelijk doordat de 
duur van de collaps zo beperkt is: na platleggen van de patiënt, 
liefst met de benen omhoog — de houding van Trendelenburg 
— zal binnen korte tijd herstel optreden. 

Bij het hyperventilatie-syndroom voelt de patiënt zich 
benauwd. Men zou dus kunnen denken aan een asthma bron-
chiale; de stridoreuze ademhaling ontbreekt echter. Patiënten 
met hyperventilatie kunnen behalve van benauwdheid ook 
last hebben van drukkende gevoelens op de borst; daardoor 
kan verwarring ontstaan met angina pectoris. De omgekeerde 
vergissing is ook mogelijk, en die is natuurlijk ernstiger van 
aard. Verwarring zal minder voorkomen indien men zich 
bewust is van de epidemiologie van hyperventilatie en van 
coronaire insufficiëntie: hyperventilatie is vooral een aandoe-
ning van jongeren terwijl pijn op de borst als uiting van coro-
naire insufficiëntie vooral bij ouderen voorkomt. De dyspnoe 
bij hyperventilatie kan doen denken aan een asthma cardiale; 
bij afwezigheid van aangeboren hartafwijkingen is een links-
decompensatie echter eveneens vooral een aandoening van 
oudere mensen. 

Bij patiënten met een (latente) coronaire insufficiëntie kan 
adrenaline tot angina pectoris leiden, eventueel met angst, 
benauwdheid, bleekheid en transpireren; de differentiëring 
ervan van hyperventilatie of van dreigende vasovagale collaps 
zal, zoals zojuist beschreven, vooral berusten op de leeftijd en de 
voorgeschiedenis van de patiënt. Onrust, bleekheid en transpi-
reren van een patiënt, bij wie adrenaline rechtstreeks intravas-
culair terechtgekomen is, kunnen doen denken aan een 
vasovagale collaps. Er zal echter geen neiging zijn tot bewust-
zijnsverlies; wel is sprake van tachycardie. Het herstel is snel. 

Het zeldzame glottis-oedeem leidt uiteraard tot hevige 
benauwdheid en angst; de vooral inspiratoire stridor geeft 
richting bij de diagnose. 

Cerebrale intoxicatieverschijnselen komen bij een dosering 
van minder dan 25 ml van een 2- oplossing, ongeveer 12 car-
pules, van een anaestheticum niet voor. 

5 Wat te doen bij bijwerkingen? 

Bij (dreigende) vasovagale collaps moet de patiënt plat worden 
neergelegd, zo mogelijk in de houding van Trendelenburg. Hij 
zal snel herstellen; indien zich tijdens de collaps al krampen 
voordoen, zal de patiënt al verbeterd zijn voordat men de 
eventueel overwogen injectie met diazepam heeft kunnen 
gereedmaken. 
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Bij hyperventilatie helpt geruststelling, eventueel ondersteund 
door het laten ademen in een plastic zak. De behandelaar 'dic-
teert' zo mogelijk de ademhalingsfrequentie van de patiënt. 

Bij epileptische insulten moet men de patiënt beschermen 
tegen tongbeet door bijvoorbeeld een spatel te plaatsen tussen 
de kaken. Hij moet ruimte krijgen om te bewegen zonder 
zichzelf te beschadigen. Intramusculaire of liever nog intrave-
neuze toediening van diazepam (5 à 10 mg) is een goede 
mogelijkheid. 

In het - uiterst zeldzame - geval dat het hartcontractie-
kracht-verminderende effect van het lokale anaestheticum 
aanleiding is tot insufficiëntie van de circulatie zal de patiënt, 
onder zuurstoftoediening en zo nodig reanimatie, naar een 
hartbewakingscentrum moeten worden overgebracht. 

In geval van angina pectoris dient nitrobaat (0,5 mg) sub-
linguaal gegeven te worden. Veel patiënten kennen deze 
mogelijkheid zelf. Indien de pijn op de borst na 10 minuten 
niet is verdwenen, kan de gift herhaald worden; blijft de pijn 
dan nog bestaan dan moet een (dreigend) hartinfarct worden 
overwogen en moet de patiënt worden vervoerd naar een hart-
bewakingseenheid. Intussen kan zuurstof worden toegediend. 

De eventuele toxische effecten van adrenaline zijn zeer snel 
voorbij. Voorzover ze bestaan uit angineuze klachten moet 
symptomatisch behandeld worden. Bij kamerfibrilleren ont-
staat een acuut bewustzijnsverlies met ontbreken van de caro-
tispulsaties; reanimatie is aangewezen. 

Lichte overgevoeligheidsreacties, zoals urticaria of jeuk, 
behoeven niet per se behandeling; zonodig volstaat een anti-
histaminicum. 

Bestaat de allergische reactie uit een aanval van asthma 
bronchiale, dan kan de patiënt een bèta-1-sympathicomimeti-
cum inademen; intramusculaire of (liever) intraveneuze toe-
diening van een corticosteroïd is een goede mogelijkheid. Ook 
kan worden overwogen 0,5 mg adrenaline 1: 1000 i.m. te 
geven. Met zuurstof moet men bij aanvallen van asthma bron-
chiale voorzichtig zijn ; men weet nooit in hoeverre het adem-
centrum reeds uitsluitend stuurt op de zuurstofspanning in 
het bloed. De toegediende zuurstof kan dan tot inactiviteit van 
het ademcentrum leiden; de gevormde koolzuur wordt niet 
meer uitgeademd, met koolzuur-intoxicatie tot gevolg. 

Zeer zeldzaam is de anafylactische shock. Let op: bij deze 
vorm van shock is de patiënt niet bleek maar roze door de 
gegeneraliseerde vasoparalyse. De patiënt wordt behandeld 
door hem in de houding van Trendelenburg te brengen. 
Essentieel zijn de toediening van adrenaline ( 0,5 à 1 mg, 
1: 1000 i.m., zonodig na 5 minuten herhalen) en van een glu-
cocorticosteroïd (bijv. 25 mg Di-adreson-F aquosum, liefst 
i.v., eventueel i.m.). Zuurstoftoediening is goed. De patiënt 
moet zo snel mogelijk naar een ziekenhuis. 

Het eveneens zeer zeldzame glottis-oedeem krijgt dezelfde 
medicamenteuze behandeling als de anafylactische shock. 
Zolang nog enige ventilatie bestaat, ligt het laten ademen van  

zuurstof voor de hand. Een noodtracheotomie is het laatste 
redmiddel. Men mag hiervan geen wonderen verwachten: het 
glottis-oedeem zal zich vaak tot in de grote luchtwegen uit-
breiden. 

6 Preventie van bijwerkingen 

De meest frequente algemene bijwerking, namelijk de psycho-
gene, kan in hoge mate worden voorkomen door goede voor-
lichting en angstreducerende bejegeningen (tab. II). Wat de 
preventie van de overige bijwerkingen betreft: belangrijk is het 
die patiënten te ontdekken bij wie het risico op bijwerkingen 
verhoogd is. Daartoe is de anamnese de sleutel: met de risico-
inventarisatielijst, zoals ontwikkeld in het ACTA, kunnen de 
patiënten worden opgespoord met een verhoogd cardiovascu-
lair, respiratoir of ander risico.' Tevens worden er de patiën-
ten met een allergische diathese mee geïdentificeerd. 
Medicaties die op een of andere manier met het lokale anaes-
theticum interfereren worden er eveneens mee opgemerkt. 

Van belang is om niet meer anaestheticum toe te dienen 
dan noodzakelijk is. Door bovendien lokale anaesthetica te 
gebruiken van het amide-type, waarbij de concentratie van het 
eventueel toegevoegde adrenaline niet hoger is dan 1:100.000, 
of soms zelfs 1 : 200.000, wordt het toch al kleine risico op bij-
werkingen praktisch nihil. 

Het niet geheel vermijdbare risico van intravasculaire 
injectie wordt zo klein mogelijk gehouden door veelvuldige 
aspiratie; na iedere positieverandering van de naald behoort 
geaspireerd te worden alvorens opnieuw anestheticum kan 
worden ingespoten. 

De injectie van een lokaal anaestheticum dient langzaam te 
geschieden. Dit beperkt de pijnlijkheid van de toediening en 
draagt bij aan het voorkomen van intravasculaire injectie. Bij 
eventuele ongewenste reacties tijdens de toediening blijft op 
die manier de gegeven hoeveelheid zo beperkt mogelijk. 

Observeer de patiënt tijdens de injectie en informeer hoe 
het met hem gaat. Algemene reacties worden dan het snelst 
opgemerkt. Laat de patiënt niet zonder toezicht nadat u de 
anesthesie hebt toegediend. 

Bij ongewenste reacties, die nog tijdens het toedienen van 
het anaestheticum optreden, wordt natuurlijk van verdere 
injectie afgezien. De te nemen therapeutische maatregelen zijn 
hierboven besproken. 

Ten slotte moet in een tandheelkundige praktijk een mini-
mum aan materialen en geneesmiddelen aanwezig zijn om in 
noodgevallen voldoende eerste hulp te kunnen bieden. 
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Summary 

POSSIBLE SIDE-EFFECTS OF LOCAL ANAESTHESIA IN DENTISTRY; AN OVERVIEW 

Key words: Local anaesthesia in dentistry — Internal medicine 

When using local anaesthesia the dentist may be confronted with a variety of side effects, either caused by the 

anaesthetic solution itself or its additives, including vasoconstrictive drugs such as epinephrine. Early recognition and 
treatment of these side-effects are essential. Even more important is the possible prevention of such side-effects by a 
properly taken medical history before using local anaesthesia. 

Ned Tijdschr Tandheelkd 103 (1996) mei 	 177 


