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Inleiding

Oral medicine houdt zich bezig met de diagnostiek en
de niet-chirurgische behandeling van afwijkingen van
de orale mucosa, het kaakbot en de speekselklieren
(Van der Waal et al, 2001). Orofaciale ontstekingen met
een niet-odontogene oorsprong kunnen tot deze disci-
pline worden gerekend (Wray, 1999).

Orofaciale ontstekingen kunnen aanleiding zijn tot
klinisch complexe en daardoor vaak moeilijk te hante-
ren problemen voor de tandarts. Dergelijke ontstekin-
gen kunnen zich beperken tot een weinig actief proces,
maar ook leiden tot ernstige, zelfs levensbedreigende
situaties. De ontstekingen kunnen naar hun oorsprong
worden onderscheiden in odontogene en niet-odonto-
gene ontstekingen. Odontogene ontstekingen worden
veroorzaakt vanuit het gebit. Hiervoor wordt de tand-
arts frequent geconsulteerd. Niet-odontogene ontste-
kingen ontstaan vanuit de orale mucosa, de weke
delen, het bot, de speekselklieren en de sinus maxilla-
ris en zijn lang niet altijd voor de patiënt aanleiding
om zijn tandarts te consulteren. Veel van dergelijke
afwijkingen worden ook in eerste instantie door de
huisarts gezien.

Afhankelijk van de duur en heftigheid van de ont-
stekingsreactie wordt onderscheid gemaakt tussen
acute en chronische ontstekingen. Hierbij kunnen
allerlei overgangsvormen voorkomen. Acute ontste-
king is een proces dat enkele dagen tot maximaal enke-
le weken duurt en wordt gekenmerkt door een heftige
ontstekingsreactie met vasodilatatie, exsudatie van
plasma en vrijkomen van ontstekingsmediatoren. Bij
een acute ontsteking ziet men de vijf klassieke sympto-
men: roodheid, verhoogde temperatuur (koorts), oedeem
(zwelling), pijn en functieverlies (slikklachten, tris-
mus). Chronische ontsteking wordt gekenmerkt door
het langdurig bestaan van het ontstekingsproces,
variërend van enkele maanden tot soms jaren. Bij een
chronische ontsteking is er sprake van een proliferatie-
ve reactie die gepaard gaat met de vorming van granu-
lomen of fibrosering in het betreffende gebied. Kli-
nisch veroorzaken chronische ontstekingen niet altijd

klachten. Vaak is de patiënt zich de aanwezigheid van
een chronische ontsteking zelfs niet bewust. Wanneer
een ontsteking het gevolg is van een micro-organisme,
spreekt men meestal van een infectie (bacterieel,
viraal, gist of schimmel).

Het optreden en het klinisch beloop van een ontste-
king hangt af van de afweer van de patiënt, microbiële
factoren en omgevingsfactoren. Bij de mens worden
drie afweersystemen tegen ontstekingen onderschei-
den: de lokale, de humorale en de cellulaire afweer (Ste-
genga et al, 2000). Bij een ontsteking is het altijd van
belang de kwaliteit van de afweer van de patiënt te
beoordelen. Als één van genoemde drie componenten
niet goed functioneert, kan een vertraagde genezing of
een ernstig beloop hiervan het gevolg zijn. Zowel ziek-
tebeelden die leiden tot immunodeficiënties als medi-
cijngebruik (antibiotica, immunosuppressiva, cytosta-
tica) kunnen de immuniteit verminderen. Een goede
beoordeling van het afweersysteem is noodzakelijk
voor het opstellen van een adequaat behandelingsplan.

Bij een gezonde volwassen persoon is de samenstel-
ling van zijn bacterieflora vrij constant. Dit geldt ook
voor de mondflora. Veranderingen in de mondholte
kunnen leiden tot veranderingen in de samenstelling
van de flora (Topazian en Goldberg, 1994). Ook kunnen
verschuivingen in de samenstelling van de mondflora
leiden tot aantasting van oppervlakkige weefsels
(cariës, gingivitis). Als bacteriën toegang krijgen tot de
diepere weefsellagen kunnen ze daar een ontsteking
veroorzaken. Evenals elders in het lichaam betreft een
ontsteking in het orofaciale gebied meestal een meng-
infectie vanuit de eigen orale flora. De betrokken bacte-
riën komen normaal in de mond van de gastheer voor
in tandplaque, op de mucosale oppervlakken of in de
gingivale sulcus. 

Ontstekingen van gingiva en orale mucosa

Ontstekingen van de gingiva en de orale mucosa kun-
nen door bacteriën, virussen, gisten of schimmels wor-
den veroorzaakt. Ontsteking van de gingiva heeft
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meestal een bacteriële origine, soms betreft het een vi-
rale ontsteking, slechts zelden vormt een gist of schim-
mel de oorzaak (MacFarlane en Samaranayake, 1989;
Stegenga et al, 2000; Van Dijk et al, 2001). Daarentegen
wordt een slijmvliesontsteking meestal door een
schimmel of virus veroorzaakt (Topazian en Goldberg,
1994). Vrijwel altijd is bij een ontsteking van de orale
mucosa sprake van een lokale of systemische versto-
ring van de immuniteit.

Gingivitis

Een ontsteking van de gingiva betreft meestal een chro-
nische bacteriële infectie (chronische gingivitis) door
onvoldoende mondhygiëne. Deze behoort tot de odon-
togene ontstekingen (parodontale ontstekingen). Soms
betreft de gingivitis echter een ontsteking die zowel
diagnostisch als therapeutisch een andere aandacht
behoeft (Stegenga et al, 2000; Van Dijk et al, 2001). 

Acute necrotiserende gingivitis (ANG) is een heftige
ontsteking, die gepaard gaat met een zeer pijnlijke,
gezwollen gingiva. Er kunnen spontane bloedingen
van de gingiva optreden. Ulceraties ontwikkelen zich
vooral in het gebied van de interdentale papillen en
kunnen zich vervolgens over de gehele marginale gin-
giva uitbreiden. Vooral ter plaatse van de papillen
treedt weefselnecrose op. Deze necrose is verantwoor-
delijk voor de sterke foetor ex ore. Door de heftige pijn
is het uitvoeren van een goede mondhygiëne moeilijk,
waarbij de patiënt terecht kan komen in de vicieuze
cirkel van voorzichtig poetsen door de pijn en vervol-
gens meer pijn door het slechte poetsen.

Als etiologische factoren gelden matige/slechte voe-
ding, zeer slechte mondhygiëne, onvoldoende slaap,
roken en overmatig alcoholgebruik. ANG betreft
meestal een menginfectie van anaërobe micro-organis-
men: Treponema sp, Slemonas sp, P. intermedia, Spiro-
cheten en P. gingivalis. Bij de differentiële diagnostiek
van ANG moet worden gedacht aan gingivostomatitis
herpetica, HIV-infectie of een uiting van acute leuke-
mie (afb. 1).

Een zeer ernstige vorm van ANG is noma, ook wel
cancrum oris genoemd. Dit komt vooral voor bij jonge
patiënten met eiwitdeficiënties door ondervoeding
waarbij zich tevens een kinderziekte (mazelen) heeft
ontwikkeld (afb. 2). Binnen enkele dagen na het ont-
staan van deze vorm van ANG (noma) kan uitgebreid
weefselverlies optreden. De contactulcera op de tong,

wangen en lippen worden dan gevolgd door een zeer
uitgebreid weefselverlies in deze gebieden. Ernstige
gelaatsdefecten kunnen hiervan het gevolg zijn. Noma
komt tegenwoordig alleen nog in ontwikkelingslan-
den voor (met name in de zuidelijke Sahel-landen). In
het verleden werd deze afwijking ook in Nederland
gezien, onder andere tijdens de Tweede Wereldoorlog.

De behandeling van ANG bestaat primair uit een
kuur met specifiek tegen de genoemde anaërobe
micro-organismen werkzame antibiotica (metronida-
zol, Flagyl®; driemaal daags 250 mg). De pijnlijkheid
van de betrokken gebieden neemt dan vaak snel af,
waarna de mondhygiëne weer op peil kan worden
gebracht. Spoelen en eventueel sprayen met een lauwe
1,5% waterstofperoxyde-oplossing of het dagelijks vier-
maal spoelen met 0,2% chloorhexidine mondspoeling
wordt aanbevolen. Wanneer de afwijking, ondanks een
dergelijke therapie, niet binnen twee dagen sterk ver-
betert, moet worden gedacht aan een onderliggend lij-
den met een ernstige verstoring van de afweer.

Candidiasis

Orale candidiasis is een ontsteking van het mondslijm-
vlies die wordt veroorzaakt door één van de commen-
saal in de mond voorkomende gistsoorten (Samaranay-
ke en MacFarlane, 1990). De frequentste veroorzaker is
Candida albicans. De meeste gezonde personen zijn
drager van Candida species, zonder dat sprake is van
ontsteking. Lokale afweerveranderingen zijn bepalend
voor het kunnen uitgroeien tot een ontsteking. Can-
didiasis wordt ook wel gezien als een symptoom van
een onderliggend lijden, zoals HIV-infectie (Scully en
Cawson, 1998). Er wordt onderscheid gemaakt tussen
een acute en chronische vorm en hypertrofisch of atro-
fisch (Stegenga et al, 2000).

Acute pseudomembraneuze candidiasis (synoniem:

a b

Afb. 1. Acute necrotise-
rende gingivitis als
secundaire ontsteking
bij een patiënt met acu-
te lymfatische leuke-
mie.

Afb. 2. a. Een patiënt
met een acuut stadium
van noma. Na behande-
ling met antibiotica
stopt de progressieve
aantasting van het
gelaat. Zonder behan-
deling met antibiotica is
de aandoening bij 90%
van de gevallen letaal.
b. Een patiënt met
noma na behandeling
met antibiotica. Bij deze
patiënt is de ontsteking
geheel tot rust geko-
men. Uitgebreide
reconstructieve chirur-
gie is noodzakelijk om
tot enig functieherstel
te komen.
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‘spruw’) wordt onder meer gezien bij pasgeborenen
(samenhangend met een nog niet volledig ontwikkelde
lichaamseigen afweer), bij volwassenen met een slech-
te algehele conditie (voedingsdeficiënties, alcoholis-
me) en bij patiënten met een maligniteit (leukemie,
bestraling). Bij HIV-seropositiviteit kan een acute pseu-
domembraneuze candidiasis de eerste manifestatie
zijn van HIV-infectie. Deze vorm van candidiasis kan
ook voorkomen bij prothesedragers, maar men moet
dan altijd wel bedacht zijn op een predisponerende
onderliggende factor.

Het klinisch beeld wordt gekenmerkt door op de ora-
le mucosa aanwezige wit-gelige, puntvormige tot con-
fluerende verhevenheden (afb. 3). Vaak klaagt de patiënt
over een enigszins branderig gevoel van de mucosa en
bestaan slikklachten. De verhevenheden kunnen een-
voudig worden afgeschraapt, waarna een hyperemisch,
soms licht bloedend slijmvlies achterblijft.

De behandeling bestaat uit het voorschrijven van
een lokaal werkend antimycoticum met een voldoende
lange contacttijd. Meestal wordt een polyeen toege-
past, zoals nystatine en amfotericine B-zuigtabletten
(Fungizone®) of een imidazole, zoals miconazol (Dak-
tarin® orale gel). Bij prothesedragers verdient het aan-
beveling de prothese gedurende de applicatie van het
antimycoticum te desinfecteren in een chloorhexidine
0,2% mondspoeling.

In geval van acute atrofische candidiasis is sprake
van acuut ontstane erythemateuze atrofische gebieden
van de orale mucosa, die meestal branderig of pijnlijk
zijn. Een dergelijke ontsteking kan worden gezien in
relatie met langdurig corticosteroïd- of antibioticage-
bruik, bijvoorbeeld corticosteroïden inhalers bij astma-
tische klachten (afb. 4). Soms uit deze ontsteking zich

als een acute cheilitis
angularis bij prothe-
sedragers. De behan-
deling bestaat meest-
al uit het langdurig
toepassen van antimy-
cotica. Langdurige toe-
passing is vaak nood-
zakelijk, omdat de cor-
ticosteroïd- of antibio-
ticatherapie vanwege
de ernst van de aan-
doening waarvoor
deze medicamenten
worden toegepast,

niet kan worden gestaakt. Bij een cheilitis angularis bij
prothesedragers dient naast de antimycotische thera-
pie ook de pasvorm van de gebitsprothese te worden
beoordeeld en eventueel te worden aangepast.

Chronische hyperplastische candidiasis wordt
gezien in combinatie met andere slijmvliesafwijkin-
gen, zoals leukoplakie, papillaire hyperplasie bij pro-
thesedragers, en lichen planus. In tegenstelling tot een
acute pseudomembraneuze candidiasis kunnen bij de
chronisch hyperplastische vorm de verhevenheden
niet eenvoudig worden afgeschraapt. De definitieve
diagnose kan pas na histologisch onderzoek worden
vastgesteld. Ook hier bestaat de behandeling uit het
langdurig toepassen van antimycotica.

Chronisch atrofische candidiasis wordt vooral
gezien bij prothesedragers (25-60%), meestal palatinaal
onder de bovenprothese. In het merendeel van de
gevallen betreft het een secundaire infectie bij een
papillaire hyperplasie. De meeste patiënten hebben
een normale afweer en zijn goed gezond. Maar door
een slechte prothesehygiëne, een regelmatig optreden-
de traumatische beschadiging van de mucosa door een
matige prothesepasvorm en vaak een koolhydraatrijk
dieet wordt het optreden versterkt. Deze vorm van
candidiasis komt ook voor bij xerostomie, diabetes
mellitus, foliumzuurdeficiëntie en ijzergebrekanemie.
De aangedane slijmvliesgebieden zijn vaak diffuus
rood (erythemateus). Tevens kan er sprake zijn van een
chronische cheilitis angularis.

De diagnose wordt meestal gesteld op het klinisch
beeld, eventueel aangevuld met een kweek van de orale
mucosa. De behandeling bestaat uit het toepassen van
antimycotica. Bij verdenking op een algemene oorzaak
dient met de huisarts of specialist te worden overlegd.

Virale slijmvliesontsteking

De orale mucosa kan door verschillende virussen ont-
stoken raken, die alle een vergelijkbaar klinisch beeld
van het mondslijmvlies geven (Bol, 1999; Regezi en Sci-
ubba, 1999; Spijkervet et al, 2001). Meestal betreft het
kleine ulceraties (kleiner dan 1 mm) soms met satelliet-
laesies. Deze worden voorafgegaan door kleine blaasjes
(vesiculae), die binnen enkele uren kapotgaan.

Stomatitis herpetica is de meest voorkomende vorm
van virale infecties van het mondslijmvlies op basis
van het herpes-simplex-virus type I (HSV-1) (Bol, 1999;
Spijkervet et al, 2001). Besmetting ontstaat alleen na
innig fysiek contact, en wordt ook wel een ‘kissing-disease’
genoemd. De acute vorm is de primaire gingivostoma-
titis herpetica (afb. 5). Meestal treedt deze acute vorm
op in de kinderleeftijd (eerste decennium) met een
gingivostomatitis bestaande uit vesiculae en ulceraties
van de gingiva en het mondslijmvlies. Vaak zijn er
meerdere laesies bij elkaar, waarbij er een hoofdlaesie
is met satellieten. Ook klachten van algehele malaise
treden op: het kind is hangerig, voelt zich ziek, heeft
koorts (38-39°C) en wil niet eten. De laesies bestaan
meestal zeven tot tien dagen en genezen restloos.
Behandeling is niet noodzakelijk vanwege het zelfbe-
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a b

Afb. 3. a. Acute pseudo-
membraneuze candidia-
sis van het mondslijm-
vlies bij een patiënt die
voor een kwaadaardige
aandoening werd be-
straald.
b. Enkele dagen na
behandeling met amfe-
ricine B 10 mg zuigta-
bletten.

Afb. 4. Glossitis rhom-
boidea mediana bij een
patiënt die gedurende
een lange periode een
inhalator met cortico-
steroïden heeft
gebruikt. Als de patiënt
na elke inhalatie de
mond niet goed
naspoelt, kan zich
gemakkelijk een derge-
lijke afwijking op het
dorsum van de tong
ontwikkelen.
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perkende karakter van de ontsteking. De chronische
vorm uit zich meestal als een secundaire infectie, een
recidiverende ulceratieve afwijking van de boven- of
onderlip. Stomatitis herpetica kan ook optreden tij-
dens behandeling van een maligniteit met cytostatica.
Bij dergelijke oncologische behandelingen dienen
patiënten vooraf gescreend te worden op seropositivi-
teit voor het HSV-1. Wanneer een patiënt positief is,
wordt vaak een antiviraal middel tijdens de chemothe-
rapiebehandeling gegeven om infectie te voorkomen.

Herpangina wordt vooral bij kinderen gezien en
komt meestal in endemische vorm in de zomer voor.
De afwijking wordt veroorzaakt door het Coxsackie-
virus, en ontwikkelt zich vooral onder matige tot slech-
te hygiënische omstandigheden (Spijkervet et al, 2001).
Het virus wordt verspreid via de fecaal-orale weg. Herp-
angina betreft een acute ontsteking van de mucosa van
de orofarynx in de vorm van vesiculae op het palatum
molle, de uvula en de farynxbogen. Tevens is meestal
sprake van een diffuse erythemateuze faryngitis. De
vesiculae op de orale mucosa barsten snel, zodat een
patiënt zich meestal presenteert met kleine ulceraties,
bedekt met een fibrineus beslag. Meestal zijn er klach-
ten van algehele malaise en een zeer pijnlijke keel (ang-
ina). Behandeling is niet noodzakelijk omdat het een
zelfbeperkende ontsteking betreft, die gewoonlijk bin-
nen enkele dagen verdwijnt.

Ontsteking van de weke delen

Een ontsteking van de weke delen ontstaat meestal op
basis van een odontogene oorzaak, soms op basis van
een trauma of als een iatrogene ontsteking in geval van
bijvoorbeeld een steekinfectie (Stegenga et al, 2000). Het
ontstaan van actinomycose wordt hieraan toegeschre-
ven. Actinomycose wordt meestal veroorzaakt door Acti-
nomyces israëli. Voordat een ontsteking kan ontstaan,
moet de bacterie eerst inoculeren in een beschadigd
gebied (extractiewond, diep carieus gebitselement,
steekinfectie na het geven van lokale anesthesie). De ini-
tiële manifestatie in het orofaciale gebied betreft meest-
al de submandibulaire regio en soms de parotisregio
(afb. 6). Een actinomycose volgt de anatomische vlakken
niet, maar de ontsteking breidt zich willekeurig in de
weefsels uit. Door de geringe virulentie betreft het
meestal een langzaam voortschrijdende ontsteking die
gepaard gaat met een granulomateuze weefselreactie.
Na enkele weken ontstaan vaak multipele fistels door

granuloomvorming in het weefsel. De definitieve dia-
gnose wordt gesteld op basis van een kweek.

De behandeling bestaat uit het geven van antibioti-
ca (penicilline, tetracycline) gedurende enkele weken
tot soms drie à vier maanden. Dit heeft te maken met
het gegeven dat het micro-organisme vaak ligt inge-
kapseld. Gedurende die tijd is het niet gevoelig voor
het antibioticum. Soms is het noodzakelijk het geïnfec-
teerde gebied eerst chirurgisch te excideren.

Botontstekingen

Bij ontstekingen van het bot moet worden beoordeeld
of de ontsteking alleen het periost betreft (periostitis)
of dat ook of juist het kaakbot is aangedaan (osteomye-
litis). Vaak heeft een dergelijke ontsteking een odonto-
gene oorzaak. Na behandeling hiervan kan echter een
zelfstandige, onafhankelijke botontsteking ontstaan
of blijven bestaan (Stegenga et al, 2000). 

Acute osteomyelitis

Acute osteomyelitis van mandibula of maxilla kan zich
ontwikkelen uit een odontogene ontsteking, een frac-
tuur, een langdurig aanwezige osteosyntheseplaat of
na het wegboren van bot (bijv. verstandskies). Meestal
komt een acute osteomyelitis in de onderkaak voor. In
vrijwel alle gevallen is sprake van een bacteriële origi-
ne op basis van een menginfectie.

Klinisch valt de acute pijn op, vaak met koorts en
pijnlijk gezwollen lymfeklieren in de hals. Soms klaagt
de patiënt ook over een paresthesie van de onderlip.
Röntgenologisch worden in het beginstadium geen
afwijkingen gezien, na ongeveer één week worden dif-
fuse radiolucente veranderingen zichtbaar. De behan-
deling bestaat uit het toepassen van antibiotica (amoxi-
cilline, cefradine) en eventueel chirurgische drainage.
Indien mogelijk dient de oorzaak te worden behandeld.

Chronische osteomyelitis

Chronische osteomyelitis kan op een acute osteomyeli-
tis volgen of zich langzamerhand ontwikkelen met
weinig klinische kenmerken; het treedt voornamelijk
op in de mandibula. De pijn is meestal mild en geloka-
liseerd, maar kan soms ook fors zijn en uitstralen. Sen-
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5
Afb. 5. Stomatitis herpetica
van het mondslijmvlies. Vaak
is er sprake van met elkaar
samenvloeiende zweertjes. 

Afb. 6. Actinomycose van het
gelaat in de parotisregio. De
actinomycose is ontstaan in
aansluiting op het verwijde-
ren van een derde molaar in
de bovenkaak (anesthesie in
de buccale omslagplooi).

6



220 Ned Tijdschr Tandheelkd 108 (2001) juni

sibiliteitsstoornissen worden zelden gezien. Wel is
vaak sprake van een zwelling van het aangedane kaak-
deel; de hierin aanwezige gebitselementen kunnen een
sterk verhoogde mobiliteit vertonen. Op grond van kli-
nische en röntgenologische kenmerken kunnen een
chronische purulente osteomyelitis en een chronisch
diffuus scleroserende osteomyelitis worden onder-
scheiden.

Bij de chronisch purulente osteomyelitis kunnen
intra- en extraorale fistels ontstaan. Röntgenologisch
zijn vaak sequesters zichtbaar. De behandeling bestaat
uit chirurgische decorticalisatie van het aangedane
gebied, gecombineerd met een breedspectrumantibio-
ticum gedurende twee tot vier weken.

Chronische diffuus scleroserende osteomyelitis ver-
loopt meestal milder dan een chronische purulente
osteomyelitis. Fistels ontstaan niet. Vaak wordt een
lokale zwelling door een proliferatieve periostitis
gezien. Röntgenologisch zijn zowel radiopake als
radiolucente afwijkingen te zien, waarbij een duidelij-
ke bottekening ontbreekt. De behandeling bestaat uit
een combinatie van chirurgie en twee tot vier weken
antibiotica.

Behandeling met hyperbare zuurstof is bij een chro-
nische osteomyelitis zeer discutabel, in tegenstelling
tot de behandeling van osteoradionecrose.

Osteoradionecrose

Osteoradionecrose kan ontstaan na radiotherapie op
de onderkaak (Scully en Epstein, 1998; Stegenga et al,
2000). Voor de tandarts is het belangrijk te weten dat
een levenslange kans op het ontwikkelen van osteora-
dionecrose bestaat. Osteoradionecrose betreft een ern-
stige vorm van chronische osteomyelitis, die al kan
ontstaan door een geringe irriterende factor, bijvoor-
beeld een iets te lange protheserand. Hierdoor kunnen
de weke delen en het bot beschadigd raken. Na verloop
van tijd ontstaat naast sequestratie vaak ook een intra-
of extraorale fistel. Soms kan zich een spontane frac-
tuur ontwikkelen.

Door de bestraling is de vascularisatie van zowel het
bot als de omgevende weke delen blijvend veranderd,
waardoor het regeneratievermogen van met name de
onderkaak sterk is afgenomen. In circa 35% van de
gevallen van osteoradionecrose kan geen duidelijke
oorzaak worden aangewezen. Deze ‘spontane’ vorm
komt meestal voor bij patiënten van hoge leeftijd, bij
wie bestraling heeft plaatsgevonden van een groot
gebied met een hoge bestralingsdosis (> 60 Gy).

Preventie van osteoradionecrose is van groot
belang. Dit betekent dat patiënten bij wie bestraling is
gepland, vooraf focusvrij moeten worden gemaakt
(Jansma en Vissink, 1998). Eventueel te voorziene
extracties dienen ook voor de bestraling te worden uit-
gevoerd. Indien na de bestraling extracties toch niet
kunnen worden voorkomen, dienen deze altijd in over-
leg met de behandelend kaakchirurg-oncoloog te wor-
den uitgevoerd, waarbij altijd antibioticaprofylaxe
noodzakelijk is. In een dergelijke situatie dient één dag

voor de ingreep te worden gestart met antibiotica
(amoxicilline 500 mg, driemaal per dag of cefradine 1
gram, viermaal per dag). De antibiotica dienen twee
weken te worden gecontinueerd met daarnaast regel-
matige wondcontrole.

Als zich, zelfs ondanks de getroffen voorzorgsmaat-
regelen, osteoradionecrose ontwikkelt, verloopt de
behandeling in de regel zeer moeizaam. Sequestroto-
mie is vrijwel altijd noodzakelijk, gecombineerd met
een langdurige behandeling met antibiotica. Daar-
naast blijkt pre- en postoperatieve behandeling met
hyperbare zuurstof vaak noodzakelijk te zijn. De
patiënt wordt voorafgaand aan de operatieve ingreep
eerst gedurende 20 sessies in een druktank blootge-
steld aan zuurstofoverdruk (twee atmosfeer). Door
deze behandeling met hyperbare zuurstof ontstaat een
betere vascularisatie van het bestraalde kaakbot. Na de
operatieve sequestrotomie volgen dan nogmaals tien
sessies met hyperbare zuurstof.

Speekselklierontstekingen

Ontstekingen van speekselklieren (sialo-adenitis) kun-
nen onder meer het gevolg zijn van obstructie van de
uitvoergangen, behandeling van tumoren in het
hoofd-halsgebied met ioniserende straling (beschadi-
ging van het speekselklierweefsel), auto-immuunziek-
ten, en bacteriële of virale infecties (Stegenga et al,
2000). In geval van infectie hebben de pathogene
micro-organismen de speekselklieren bereikt via de
bloedbaan of vanuit de mondholte via de uitvoergan-
gen. Alleen de bacteriële en virale speekselklierontste-
kingen worden hier besproken.

Acute sialo-adenitis van de glandula submandibularis

Acute sialo-adenitis van de gl.submandibularis ont-
staat bij volwassenen meestal als exacerbatie van een
chronische bacteriële ontsteking op basis van een par-
tiële of totale obstructie door een speekselsteen. Als
een dergelijke ontsteking bij kinderen voorkomt, moet
ook aan de bof (parotitis epidemica) worden gedacht.
Bof leidt namelijk niet alleen tot zwellingen van de
parotiden, ook, of zelfs alleen, kan zwelling van de
gl.submandibulares optreden.

Een acute ontsteking gaat gepaard met (forse) pijn
en een gespannen gevoel in de mondbodem en/of
onder de kaakhoek. De klachten ontstaan in één tot
twee dagen. Bij bimanuele palpatie is de speekselklier
pijnlijk. De ductus en caruncula (de plaats waar de duc-
tus Wartoni uitmondt in de mondbodem) kunnen
hyperemisch en gezwollen zijn. Bij bacteriële origine
kan er door massage pus vrijkomen, maar bij een virale
ontsteking is de klier droog. Röntgenonderzoek (een
mondbodemopname en orthopantomogram) wordt
uitgevoerd ter uitsluiting van een steen in de ductus.
Als geen steen kan worden aangetoond, is meestal spra-
ke van een opvlamming van een chronische ontste-
king. Op het sialogram zijn een verwijde hoofdductus
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en hoofdvertakkingen te zien, terwijl de fijne takjes
niet zichtbaar zijn.

De behandeling is gericht op het tot rust brengen van
de acute fase door het voorschrijven van antibiotica en
het stimuleren van de speekselsecretie. Een steen dient
te worden verwijderd, meestal via een intra-orale bena-
dering. Als de steen zich in de klier of hilus bevindt,
wordt meestal de gehele speekselklier verwijderd. 

Chronische sialo-adenitis 
van de glandula submandibularis

Bij chronische sialo-adenitis van de gl.submandibula-
ris is het klinisch beeld vergelijkbaar met de milde
vorm van de acute ontstekingsfase. Bij bimanuele pal-
patie is de klier weinig pijnlijk en goed beweegbaar.
Ook een chronische ontsteking kan ontstaan door
afvloedproblemen (speekselsteen of mucuspropje in de
afvoergang), met secundair een chronische ascende-
rende bacteriële ontsteking. Voor de diagnostiek is het
belangrijk de obstructie aan te tonen. De röntgendia-
gnostiek wordt uitgevoerd (blanco axiale opname van
de mondbodem, orthopantomogram) en eventueel een
sialogram.

De behandeling bestaat uit het verwijderen van de
steen. Als de speekselsteen zich in de hilus van de klier
of in de klier zelf bevindt, is verwijdering van de klier
geïndiceerd.

Acute sialo-adenitis van de glandula parotidea

Acute sialo-adenitis van de gl.parotidea is meestal het
gevolg van een exacerbatie van een chronische paroti-
tis op basis van een verminderde speekselsecretie. Hoe-
wel obstructie door steenvorming veel minder fre-
quent voorkomt dan bij de gl.submandibularis, is dit
naast andere afvloedproblemen een oorzaak van een
acute exacerbatie. Een primaire bacteriële acute paro-
titis is uiterst zeldzaam. De exacerbaties kunnen zich
gedurende vele jaren herhalen en worden op den duur
vaak als zeer hinderlijk ervaren. Wanneer deze exacer-
baties zich op de kinderleeftijd (juveniele parotitis)
voordoen, blijkt de frequentie sterk te dalen tijdens en
na de pubertijd. Na de puberteit worden op het sialo-
gram meestal geen veranderingen meer gezien.

Een acute ontsteking van de gl.parotidea wordt
gekenmerkt door een pijnlijke, glad gespannen elasti-
sche zwelling voor en onder het oor. Het orificium is
vaak rood en gezwollen en soms is pus uit de ductus te
masseren. De afwijking komt meestal enkelzijdig voor.
Doordat ook de diepe kwab van de gl. parotidea sterk
gezwollen kan zijn, kunnen slikklachten optreden.
Door de spanning in het kliergebied ontstaat meestal
een forse pijn, die uitstraalt naar het oor. De patiënt
voelt zich ziek en heeft meestal koorts (38-39°C). Rönt-
genologisch onderzoek in het acute stadium is alleen
bij steenvorming bijdragend. Meestal wordt in een rus-
tiger stadium een sialogram vervaardigd. Bacteriolo-
gisch onderzoek is niet bijdragend.

De behandeling bestaat uit een hoog gedoseerd antibio-
ticum (bijv. amoxicilline 500 mg, driemaal per dag).
Nadat de acute fase is afgenomen, moet de speekselpro-
ductie regelmatig worden gestimuleerd door middel
van smaak- en kauwprikkels. Ook is het raadzaam dat
de patiënt meermalen per dag de gl.parotidea leegmas-
seert, van het pre-auriculaire gebied naar het orificium
van de ductus Stenoni toe. In sommige gevallen is zie-
kenhuisopname geïndiceerd, bijvoorbeeld vanwege
een ernstige algehele malaise of vanwege dreigende uit-
droging door de bemoeilijkte voedsel- en vochtinname.

Parotitis epidemica

Parotitis epidemica (bof) is een acute virale ontsteking
van de speekselklieren, waarbij primair de gl.parotidea
is aangedaan, maar in voorkomende gevallen ook
tevens of zelfs alleen de gl.submandibulares zijn
betrokken. Vóór het vaccinatietijdperk was het een kin-
derziekte met een jaarlijks endemisch karakter, waar-
bij bof meestal aan het einde van de winter en in het
vroege voorjaar voorkwam bij kinderen van 5-15 jaar
(Bol, 1999). Heden ten dage is ook bij kinderen een exa-
cerbatie van een chronische ontsteking de meest voor-
komende oorzaak. De incubatietijd van parotitis epide-
mica (druppelinfectie) bedraagt twee tot drie weken.
De patiënt is enige dagen voor het begin van de parotis-
zwelling tot één week na het verdwijnen daarvan
besmettelijk voor zijn omgeving.

Het klinisch beeld wordt gekenmerkt door koorts,
hoofdpijn en algehele malaise en meestal bilaterale
zwelling van de gl.parotideae. Daarnaast kunnen ook
de gl.submandibulares meedoen. Als de bof zich in de
vruchtbare leeftijd openbaart, kan een potentieel ern-
stige complicatie ontstaan in de vorm van orchitis, het-
geen soms steriliteit kan veroorzaken.

De behandeling bestaat uit observatie met sympto-
matische therapie en bedrust. Na tien dagen treedt
compleet herstel op. Belangrijke complicaties zijn
encefalitis, myocarditis en nefritis. Preventie wordt
tegenwoordig uitgevoerd door vaccinatie tijdens de
eerste levensjaren met verzwakt virus dat een niet-
overdraagbare subklinische infectie veroorzaakt bij
degene die is ingeënt. In principe wordt hiermee een
levenslange immuniteit opgebouwd.

Chronische sialo-adenitis van de glandula parotidea

Chronische sialo-adenitis van de gl.parotidea wordt
meestal manifest na een acute exacerbatie. In de tus-
senliggende periode is de patiënt meestal klachtenvrij.
Chronische recidiverende parotitis kan op elke leeftijd
voorkomen, maar wordt het meest gezien bij kinderen
tussen de drie en zes jaar (juveniele parotitis) en bij
oudere volwassenen (leeftijdgerelateerd functiever-
lies). Als de afwijking op jeugdige leeftijd voorkomt,
treden frequent exacerbaties op. Deze exacerbaties ver-
dwijnen in het algemeen tijdens of na de pubertijd. Bij
kinderen ligt de oorzaak in een stoornis in de aanleg
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met afwijkende uitgebreide sialo-ectasieën. De juvenie-
le vorm komt vaak familiair voor. Bij een chronische
parotitis moet differentieel diagnostisch gedacht wor-
den aan M. Sjögren en sarcoïdosis. 

De behandeling van chronische parotitis is in eerste
instantie expectatief, met een beleid van massage en
zuurstimulatie. Antibiotica zijn meestal niet geïndiceerd,
behoudens bij frequent recidiverende ontstekingen. Ver-
wijdering van de speekselklier is zelden geïndiceerd.

Kaakgewrichtsontstekingen

Ontsteking van het kaakgewricht kan een infectieuze
oorzaak hebben, maar meestal betreft het een asepti-
sche artritis op basis van degeneratie (Stegenga et al,
2000). Ook kan een kaakgewrichtartritis deel uitma-
ken van een systemische (auto-immuun)ziekte, zoals
reumatoïde artritis.

Acute septische artritis

Micro-organismen kunnen het kaakgewricht bereiken
door een trauma, niet steriele injectie, via de bloed-
baan, of door directe uitbreiding van een nabij het
gewricht bestaande infectie, mandibulaire osteomyeli-
tis, otitis media, infectie van de gl.parotidea en noma.
Door de komst van antibiotica komt een septische artri-
tis tegenwoordig niet vaak meer voor.

Een infectieuze artritis ontstaat acuut met heftige
pijn, zowel in rust als bij bewegen. De patiënt voelt zich
vaak ziek en heeft enige temperatuurverhoging (38-
39°C). Het gewricht is gezwollen, warm, rood en pijn-
lijk bij palpatie. De mandibula wordt meestal in een zo
comfortabel mogelijke positie gehouden (Bonnetse
stand). De kiezen passen niet op elkaar als gevolg van
het intra-articulair aanwezige exsudaat en de zwelling.
Bloedonderzoek is bijdragend aan de diagnose en laat
vaak een leukocytose en een fors verhoogde bloedbezin-
king (BSE) zien. Differentieel-diagnostisch moet worden
gedacht aan een acute exacerbatie van reumatoïde
artritis, artritis psoriatica, traumatische artritis of jicht.

De definitieve diagnose wordt gesteld op basis van
een kweek van geaspireerde gewrichtsvloeistof. De
behandeling bestaat gewoonlijk uit het starten van
antibiotica (meestal amoxicilline 500 mg, driemaal per
dag); eventueel moet dit antibioticabeleid worden aan-
gepast op basis van de uitslag van de kweek van de
synoviale vloeistof. Als binnen 2 tot 3 dagen geen verbe-
tering optreedt, kan chirurgische drainage zijn geïndi-

ceerd. Als de ontsteking tot rust is gekomen, kan wor-
den gestart met mobilisatie.

Tuberculeuze artritis

Tuberculeuze artritis van het kaakgewricht is beschre-
ven, doch is heden ten dage uitermate zeldzaam.
Gewrichtssymptomen kunnen ook voorkomen bij som-
mige virale infecties of enige tijd na een bacteriële
infectie (bijv. van het oor, de neus, de keel, de darmen
en de urineweg). Men spreekt dan van een postinfecti-
euze artritis.

Epioloog

Zoals uit het voorgaande naar voren komt, is de kliniek
en therapie van niet-odontogene orofaciale ontstekin-
gen divers. De tandarts zal met een deel van deze ont-
stekingen soms te maken krijgen (bijv. ANG, candidia-
sis), terwijl hij met andere afwijkingen in zijn loop-
baan zelden tot nooit te maken krijgt (bijv. osteoradio-
necrose). Indien de tandarts het bestaan van een orofa-
ciale ontsteking vermoedt, maar de diagnostiek en
therapie hem of haar voor problemen stelt, is het raad-
zaam de patiënt tijdig te verwijzen naar bijvoorbeeld
de specialist in mondziekten en kaakchirurgie.
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Non-odontogenic orofacial infections. Clinic and therapy

This article discusses the non-odontogenic inflammations of the oral mucosa, connective tissue, bone
and temporomandibular joint.  Their occurrence, course and treatment are related to the patient’s
immune status, and to microbial and environmental factors, as is always the case with infectious
processes. The article concerns peculiarly several clinical and therapeutic consequences of non-
dontogenic orofacial infections.


