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1. Wat is het percentage patiënten dat je ziet met een dentaal trauma dat zich eigenlijk 
beter had kunnen melden bij de eigen tandarts? 

De uitgangsituatie is dat tandletsel in de regel thuishoort in de tandartspraktijk. In het St. 
Antonius ziekenhuis hebben we een tandheelkundige eerstehulppost, waar de patiënten 
met tandletsel worden opgevangen en direct behandeld. In het Amsterdam UMC, locatie 
AMC, worden de luxaties, avulsies en processus-alveolarisfracturen gewoon behandeld. 
Enerzijds vanuit opleidingsoogpunt, anderzijds omdat verplaatsing van de patiënt 
potentieel nadelig is voor de uitkomst van behandeling. Een klein resterend deel van 
patiënten met tandletsels als kroonfracturen wordt verwezen richting een tandheelkundige 
spoedpraktijk. Let wel, dit gaat enkel om de patiënten die zichzelf melden op de SEH. Niet 
de presentaties via ambulance met eventueel bijkomend letsel.  

2. Is bij ankylotisch geluid bij percussie (6 weken na trauma) een endo geïndiceerd? 
Patiënt klachtenvrij, intra-oraal beeld rustig, geen rx op koudetest, wel rx bij proefboring. 

Vervangingsresorptie duidt op verlies van vitaal parodontaal ligament en is niet direct 
reden tot endodontische behandeling. Echter de letsels die dit veroorzaken, zoals 
intrusieluxaties en avulsies, hebben veelal een hoge kans op pulpanecrose. De combinatie 
van een avitale pulpa met PDL-schade zal veelal resulteren in ontstekingsresorptie en geen 
ankylose. Dus omschreven voorbeeld zal in praktijk niet vaak voorkomen, enige 
uitzondering zijn de elementen met open apices. Het langdurig uitblijven van 
wortelafvorming kan een reden zijn om in te grijpen.  

 
 
3. Kan de tandarts een processus-alveolarisfractuur (blok van bv 2 of 3 elementen) zelf 
repositioneren? Of moet de tandarts direct contact leggen met de kaakchirurg? 



Een processus-alveolarisfractuur wordt over het algemeen behandeld als regulier tandletsel. 
Dat betekent reponeren en stabiliseren met een composiet-etsspalk. De spalkduur is wel 
langer dan bij luxaties of avulsies. In uitzonderlijke gevallen (ontbreken buurelementen, 
vrij-eindigende situatie) kan fixatie met osteosynthesemateriaal (plaatjes en schroefjes) 
worden overwogen en zal de MKA-chirurg de behandeling overnemen. Let op, een 
processus-alveolarisfractuur kan ook voorkomen i.c.m. een mandibula- of maxillafractuur. 

4. Wat te doen bij een forse intrusie van een melkelement? Is er kans op schade aan 
blijvend element? 

Uit onderzoek blijkt dat ongeveer 80% van melkelementen met een forse intrusie (volledige 
kroonlengte) spontaal zullen erupteren. Maar bij een derde van de patiënten ontstaan 
complicaties als infectie of ankylose. De kans op beschadiging van de opvolger is rond de 
20% en is beperkt afhankelijk van behandelbeleid. De ontwikkeling van de opvolgers in 
behandelbeleid te betrekken lijkt logisch, maar onderzoek laat zien dat er geen correlatie is 
tussen leeftijd van intrusie en kans op beschadiging van de opvolgers. Intrusieluxaties 
komen relatief meer voor in de leeftijdsgroep 1-3 jaar. Dan wordt meestal spontane eruptie 
afgewacht. Bij oudere kinderen kan spontane eruptie worden afgewacht, maar zal in de 
praktijk laagdrempeliger tot extractie worden overgegaan. Wetenschappelijk bewijs om dit 
te ondersteunen is helaas niet beschikbaar.  

5. Tetanusinjectie, wanneer wel/niet? 

Tetanus wordt sinds 1957 in het Rijksvaccinatieprogramma meegenomen en zit verwerkt in 
het DTKP-vaccin. Kinderen krijgen in totaal 6 van deze injecties in de eerste 9 jaar van hun 
leven. Om het moment dat een patiënt een huidverwonding heeft welke is gecontamineerd 
met straatvuil, is binnen 48 uur een tetanusinjectie gewenst als de patiënt ouder is dan 20 
jaar en de afgelopen 10 jaar geen boosterinjectie heeft ontvangen. Bij een niet-
gevaccineerde patiënt moet er ook onder de 20 jaar verwezen worden.   
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