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Mijn 

opleidingsroute



Toekomstige

route



Mijn lief ook met haar route bezig



Huidige routes



Programma
* Van ontsteking naar abces : de routes naar verschillende bestemmingen, hoe zat het                        

ook alweer?

* Antibiotica versus het mes deel I:  

Antibiotica : de medicamenteuze route , soms de goede en soms een verkeerde…

Pauze

* Antibiotica versus het mes deel II:

Het mes, wanneer en hoe chirurgisch ingrijpen : een snelle route met soms

misleidingen

* Resistentie: is het laatste uur voor antibiotica geslagen ?:  welke route nu…..?



Meer dan 50% van alle vrouwen knijpt graag puistjes uit



gelukshormoon serotonine





Ze doet ook in cup cakes…..



* Van ontsteking naar abces :                                                                                                  

de routes naar verschillende bestemmingen, hoe zat het ook

alweer, waar moeten we op letten?

* Antibiotica versus het mes deel I:  

Antibiotica : de medicamenteuze route , soms de goede en soms een verkeerde…

Pauze

* Antibiotica versus het mes deel II:

Het mes, wanneer en hoe chirurgisch ingrijpen : een snelle route met soms

misleidingen

* Resistentie: Is het laatste uur voor antibiotica geslagen ?: welke route nu ?



Het gevaar zit in een 

klein hoekje…

Chris , 43 jaar , tijdje niet bij 

tandarts geweest….



Microbiologie mondholte

• protozoa, schimmels, virussen , bacteriën

• 20 bacterie families, 300 typen bacteriën

• verandering door lokaal ziekte beeld ( parodontitis, cariës ) ,onderliggend lijden

( DM, auto immuun ziekte) of edentaat worden



orale afweer is een evenwicht

bron: Mondziekten en Kaakchirurgie, Stegenga et al.



Ontsteking mondholte

• menginfectie van lichaamseigen orale flora

• aërobe en anaërobe Gram+ coccen en anaërobe Gram-

staven

• verschuiving in evenwicht leidt tot cariës, gingivitis en diepere 

odontogene ontstekingen ( Periapicaal, Parodontaal, 

Pericoronair )

• en niet te vergeten oorzaak : steekinfect!



Karakteristieken odontogene 

ontsteking 

• menginfecties, > 5 soorten verhoogd aanwezig

• aëroob: vnl.streptococcen, anaëroob vnl. Bacteroïdes, 

Fusobacterium, Prevotella

• deel anaëroben hebben hoge pathogeniciteit -> exacerbatie 

van chronische ontsteking



Periapicale ontsteking

• start met necrotische pulpa

• via apex komen toxinen en micro organismen peri apicale gebied in 

• lysis bot en vervanging door granulatie weefsel (chronisch). Uiteindelijk fistel

• acute exacerbatie geeft acute verettering dus abces

• ontstekingsfase bepaalt therapie!!



acuut veretterd peri apicaal 

granuloom

• door verstoring afweer patiënt of verstoring evenwicht virulentie m.o. onderling

• toename van pijn en zwelling ( rubor,calor,tumor,dolor, functie laesa )

• maar wat is dan de route?



fase 1: veretterd peri apicaal 

granuloom

• beperkt tot periapicale regio

• pijn, evt.roodheid mucosa

• therapie : endo (start) , 

extractie of Schröderse lüftung

bron: Mondziekten en Kaakchirurgie, Stegenga et al.



Fase 2A : acute periostitis

• uitbreiding van periapicaal abces

• weg van minste weerstand, bijna altijd 

buccaal

• 1-2 dagen na ontstaan peri apicaal 

abces

• uitstralende pijn , collateraal oedeem 

wang en/of lip mogelijk

• therapie conform peri apicaal 

granuloom

bron: Mondziekten en Kaakchirurgie, Stegenga et al.



Fase 2 b: Chronische periostitis

• symptoomloos peri apicaal granoloom prikkelt periost

• granulerend: weekelastische geringe zwelling,   X: p.a. lucentie

• ossificerend: beenharde zwelling, corticale botaanmaak peri apicaal

• therapie: elimineren odontogene oorzaak



Fase 3 : subperiostaal abces

• na 2-3 dagen

• pus onder periost

• zeer pijnlijk

• Th.: opheffen dentogeen 

focus

bron: Mondziekten en Kaakchirurgie, Stegenga et al.



Fase 4 : submuceuze doorbraak

• na 2-3 dagen submuceus abces

• sterke afname pijn

• toename zwelling

• verstreken omslagplooi

• fluctuatie (“waterbed fenomeen”) 

meestal 2-3 dagen na start zwelling :        

Pus !

bron: Mondziekten en Kaakchirurgie, Stegenga et al.



Dus….Ubi pus, ibi evacue …de gouden standaard !!

Maar….

Waar ?

Wanneer ?

Hoe ?

en…is incisie en drainage voldoende ?



Waar ?

• 6 routes voor doorbraak p.a. abces

• afhankelijk van positie apices met 

anatomische structuren
m.buccinator

m.mylohyoideus

1

1

2

3

4
6

6

5

bron: Mondziekten en Kaakchirurgie, Stegenga et al.



Route 1

• meest voorkomend

• buccale doorbraak binnen contour van 

m.buccinator, verstreken omslagplooi

• kan forse zwelling geven

• onderrand mandibula palpeerbaar

• i.o.: eerste 2-3 dagen hard : infiltraat, 

hierna fluctuatie dus :  pus !

1

bron: Mondziekten en Kaakchirurgie, Stegenga et al.



1

bron: Mondziekten en Kaakchirurgie, Stegenga et al.

Oorzaak avitale 36



Abces kent geen rangen en standen



Route 2

• palatinale doorbraak abces

• bij palatinaal gekipte radices mn. 12/22

• sterk begrensd

2

bron: Mondziekten en Kaakchirurgie, Stegenga et al.



Route 2

• oorzaak avitale 12

2

bron: Mondziekten en Kaakchirurgie, Stegenga et al.



Route 3

• doorbraak naar de sinus maxillaris

• dentogene sinusitis

• meestal geen pijn vanwege goede drainage

• wel vaak foeter of post nasal drip

• 1 zijdig i.t.t. rhinogene sinusitis

• Th.: behandeling oorzakelijke element

3

bron: Mondziekten en Kaakchirurgie, Stegenga et al.



Route 4

• linguale uitbreiding boven m.mylohyoideus

• mn front/premolaren

• weinig hoogstand tong , wel duidelijke zwelling

mondbodem

• kan uiteindelijk wel naar dorsaal uitbreiden

4

bron: Mondziekten en Kaakchirurgie, Stegenga et al.



Sublinguaal abces uitgaande van de 32



Soms alternatieve route…..

• de

dentogene huidfistel



Dentogene huidfistel

• komt heel vaak eerst bij dermatoloog

• wordt dan geëxcideerd maar altijd recidief

gezien dentogene focus

• na verwijderen focus spontane regressie

fistel



Sonde door fistel wijst 

boosdoener aan…



Bijzonder:

Subcutaan abces

ontstaat na verweking van infiltraat in de huid , meestal na gebruik van AB



Route 1-4

5

6

6

2

3

4

1

Abcessen via route 1-3 maar ook 4 goed in 

algemene praktijk te behandelen.

Hier is nog niet sprake van een uitbreiding

naar de loges

maar cave… 

bron: Mondziekten en Kaakchirurgie, Stegenga et al.



Anamnese

• Hoelang bestaan de klachten / zwelling ?  Indicatie voor infiltraat of pus. 

• Malaise? Kan het lichaam het aan?

• Slikklachten, het niet meer weg kunnen slikken van speeksel

• Ademhalingsproblemen : is patiënt ineens door de mond gaan ademhalen? Moet hij/zij

meer rechtop zitten? Stridor?

• Stemverandering?

• Weerstand / algehele lichamelijke gezondheid



*Chris voelt zeer belabberd, kan niet meer

slikken, hij kan niet meer .

*2 dagen geleden klachten iets begonnen, 

sinds 1 dag heel erg geworden.

*Via dienstdoend huisarts zonder diagnose 

Amoxicilline gekregen



Lichamelijk onderzoek

• E.O. : absolute trismus / mandibularand

• I.O. : hoogstand mondbodem / verstreken arcus palatoglossus / uvuladeviatie

• Oogt patiënt ziek ?

• Hoge koorts , >39,5 graden. Zelf meten!

• Dreigende sepsis

• Erytheem hals / borst

• Ademhalingsproblemen / stridor



Weinig zwelling in gelaat bij  

Chris maar…

*verwilderde blik in ogen

*krijgt speeksel niet meer weg

*erytheem hals en presternaal met zwelling

presternaal



Absolute redenen om door te 

verwijzen

• Absolute trismus 

• Hoogstand mondbodem, verstreken arcus palatoglossus en 
uvuladeviatie

• Malaise

• Hoge koorts , >39,5 graden

• Slikklachten, het niet meer weg kunnen slikken van speeksel

• Dreigende sepsis (wijde pupillen, dehydratie)

• Erytheem hals / borst

• Ademhalingsproblemen, mondademhaling



Want dan 

mogelijk…

5

6

6

loge

uitbreiding !

bron: Mondziekten en Kaakchirurgie, Stegenga et al.

BK : Buiten aanhechting m. Buccinator

OK:  Idem of onder m. Mylohyoideus



Loge uitbreiding in de 

bovenkaak

Buccale loge

(Infra) temporale loge

Pterygomandibulaire loge

zelden : Parapharyngeale loge
bron: Mondziekten en Kaakchirurgie, Stegenga et al.



loge uitbreiding in de 

onderkaak

• Submandibulair

• Perimandibulair

• Sublinguaal

• Submentaal

• Pterygomandibulair

• zelden: Parapharyngeaal

bron: Mondziekten en Kaakchirurgie, Stegenga et al.



bron: Mondziekten en Kaakchirurgie, Stegenga et al.



cave pterygomandibulair 

infiltraat /abces !!

berucht bij steekinfectie bij mandibulair blok

dus geen dentogeen focus noodzakelijk!

bijna geen koorts, wel absolute trismus

e.o: gb

i.o: verstreken arcus palatoglossus en

uvula deviatie !

bron: Mondziekten en Kaakchirurgie, Stegenga et al.



• Wees dus zeker dat de zwelling van dentogene aard is en dat u met een gezonde

patiënt te maken heeft

• Maak het onderscheid tussen een lokaal submucosaal infiltraat / abces en

een loge infiltraat / abces

• Dan kunt u met een gerust hart verder!



* Van ontsteking naar abces : meerdere routes naar verschillende bestemmingen

*I . Antibiotica versus het mes :  antibiotica , de medicamenteuze route…

soms de goede en soms ook niet

*II .Antibiotica versus het mes :

Het mes, wanneer en hoe chirurgisch ingrijpen : een snelle route met soms misleidingen

* Resistentie: Is het laatste uur voor antibiotica geslagen? : welke route nu…?



Werking antibiotica

• Remming celwand synthese van de bacterie

• Remming bacterie specifieke eiwitsynthese

• Beschadigen van buitenste celmembraan ( Gram-)

• Remming nucleïnezuur synthese

• Aangrijpen op specifieke bacteriestofwisseling



Bacteriocide:

invloed op celwandsynthese

vs

Bacteriostatisch:

invloed op celstofwisseling



Ontwikkeling Antibiotica

1941 : Penicilline 
*smal spectrum

*gevoelig voor lage pH en beta lactamase

1960-70 : Methicilline / Flucloxacilline
*halfsynthetisch, smal spectrum

*ongevoelig voor lage pH en beta lactamase

1972 : Amoxicilline / Ampicilline
*halfsynthetisch, breedspectrum

1981 : Clavulaanzuur toepassing
*verhindert werking beta lactamase

*i.c.m. Amoxicilline (Augmentin) breedspectrum



Wisselwerking Antibiotica

*versterken elkaars werking

*werking OAC minder betrouwbaar
( amoxicilline / augmentin / ampicilline )

*ontregeling Sintrom en Marcoumar
( amoxicilline / augmentin )

*lithiumspiegel omhoog
( metronidazol )

Bijwerkingen Antibiotica

*Diarree (mn. bij breedspectrum)

*Schimmel- en gist infecties

(mond / vagina)



RECEPTEN 

TANDARTS
700.000 P.J.

MEDICAMENT
RECEPTEN 

MKA-CHIRURG
300.000 P.J.

41% 287.000 AMOXICILLINE 40500 13,5%

2,5% 17.500 CLINDAMYCINE 7500 2,5%

2,5% 17.500 METRONIDAZOL KLINISCH

18% 126.000 IBUPROFEN 117.000 39%

bron:SFK 2016



reden verschil in voorschrijven tandarts 

en MKA chirurg

• veel recepten in tandarts praktijk n.a.v. parokweek ( metronidazol )

• voor de zekerheid van de tandarts om uitbreiding te voorkomen , maar ook :

patient wil voor de zekerheid een “ kuurtje “.

• na endodontische behandeling met veel napijn of toch bij submuceus abces

• toename in weekend dienst van ongesaneerde patiënten zonder vaste tandarts



verstandig antibiotica gebruik

• Altijd na overleg met de ( tand ) arts

• juiste hoeveelheid , juiste tijdstip

• breed genoeg

• kuur afmaken

• bij vergeten van inname kuur verlengen



• Wanneer antibiotica : Als het lichaam niet op eigen kracht de pathogene bacteriën de 

baas is , bv. meningitis / pneumonie maar ook ondersteunend bij DM, AIDS of lokale

afweer problematiek ( Rtx, medicatie ). 

• Doel: doden van bacteriën (bacteriocide AB) of remmen van de groei (bacteriostatische

AB) tot het lichaam voldoende weerstand heeft om de overige bacteriën uit te schakelen

• Het verwijderen van het dentogene focus bij een gezonde patiënt met 

goede weerstand is in principe afdoende



Antibiotica in de tandartspraktijk I 

• als causale behandeling (nog) niet mogelijk is

• beginnend infiltraat , nog geen abces (2-3 dagen na start zwelling?)

• dus nog geen fluctuatie….

• profylaxe / bestrijding bacteriëmie bij risicopatiënten

• aanvulling op parodontale behandeling



• Antibiotica van keuze : Amoxicilline 500mg 3dd 1 week

• Bij overgevoeligheid : Clindamycine 600mg 3dd 1week

• Toevoeging clavulaanzuur ( Augmentin ) alleen zinvol bij betrokkenheid sinus of bij

profylaxe van osteoradionecrose of BRONJ.

• Indien kuur niet aanslaat, doorverwijzen en niet de kuur verlengen of andere kuur

starten.

Antibiotica in de tandartspraktijk II



Maar wat indien de zwelling al langer dan 2-3 dagen aanwezig is..?

Progressie ondanks AB?

Fluctuatie?



Pauze 



* Van ontsteking naar abces : meerdere routes naar verschillende bestemmingen

*I . Antibiotica versus het mes :  

Antibiotica : de medicamenteuze route…

*II .Antibiotica versus het mes :

Het mes, wanneer en hoe chirurgisch ingrijpen : 

een snelle route met soms misleidingen

* Resistentie: Is het laatste uur voor antibiotica geslagen? : welke route nu….?



Zwelling 3 dagen geleden  

begonnen, daarvoor veel 

last van de 26 gehad

duidelijke zwelling wang  

links en infraorbitaal links



verstreken omslagplooi , bij verdere navraag

was er 2 dagen geleden ervoor een

steekincisie gedaan bij de tandarts



Anaesthesie : zoveel mogelijk geleidings anesthesie

(infra orbitaal, tuberblok, mandibulair) en eromheen. 

Niet zuinig zijn….



Onze basisnet 

voor 

abcesincisies:

mesje

schaar

kocher

tamponstopper

drain

hechtdraad



Voorbereiding drain



aan beide zijden drain 

omknopen en op juiste lengte 

afknippen



Incisie op punctum 

maximum



Belangrijk :

spreiden met kocher in alle 

richtingen en goed diep gaan tot 

pusafvloed



hechtdraad met drain 

eraan aanbrengen

naald diep in steekincisie 

zetten en mesiaal van incisie 

eruit laten komen



draad aantrekken en drain 

aan top met naaldvoerder of 

pincet in incisie brengen



drain wordt automatisch op 

juiste diepte getrokken





Knoop mesiaal leggen , niet 

te strak

Drain 5 mm. uit laten steken

Drain in principe na 3 dagen 

verwijderen tenzij nog 

productief



Bij palatinaal abces volstaat het verwijderen van goede wig uit abceswand



• Bij gezonde mensen is het verwijderen van het dentogene focus en indien pus is 

aangetoond daarbij een abces incisie met goede drainage afdoende

• Het duurt enige tijd voordat het collaterale oedeem in de weefsels verdwenen is, dit is 

geen reden voor antibiotica

• Ook als er geen pus wordt aangetroffen is het openen nooit voor niets : het infiltraat

wordt belucht en daar kunnen de anaërobe m.o.’s niet tegen

• Extractie a chaud indien mogelijk



Maar…voordat het mes eringaat…

• Goede anamnese en goed e.o. en i.o. onderzoek

• Neem bij twijfel altijd contact op met uw MKA-chirurg, we zien mensen liever te snel

dan net te laat

• Gebruik niet het mes bij twijfel aan de diagnose



- fluctuerende gingiva 

zwelling ,recent ontstaan.

- 32 jarige man



- Uiting van een 

ameloblastoom.

- Niet het mes erin…



Ineens laatste dagen pijn en wat toename zwelling



Speekselklier tumor, dus niet het mes erin…



Zwelling mondbodem

Abces?



Speekselsteen

Ranula



Heel langzaam ontstaan , geen malaise , vast aanvoelend. 

Edentaat.



Pleiomorf adenoom



regelmatig wat zwelling , nu 

erger en pijn mn bij eten…..



Acute sialoadenitis van 

de glandula parotis



Maar hoe verder met een loge 

abces ? We gaan verder met 

Chris

onder verdenking van een

flegmone 2 uur na intake op 

poli naar OK



De oorzaak van het probleem bij Chris



start inleiding

Voorbereiding op moeilijke intubatie

Gestart met Pen.G 1 miljoen eenheden 6 dd. 

en Metronidazol 500mg 3dd. intraveneus



gezien beperkte mondopening wordt Glidescope gebruikt



stembanden alhoewel 

lastig te zien worden  a 

vue gebracht



Er is al sprake van forse zwelling en 

orale tube kan er net in



Hoogstand mondbodem. Eerst extractie 48. Meteen al pusafvloed.



Extra orale benadering 

voor submandibulaire loge





Vanuit submandibulaire loge benadering sublinguaal, perimandibulair en pterygomandibulair



Perforeren mondbodem t.b.v. optimale drainage



Aanbrengen lange golfplaatdrain



Eind goed , al goed!

Na 9 dagen opname waarvan 5 geintubeerd op IC



Maar het kan ook aardig uit de 

hand lopen ….

• Fasciitis necroticans,                                       

de nachtmerrie van iedere arts…



Met dank aan prof.dr T. Forouzanfar











Begon met extractie 36/37

Bron: dr. Steven Zijderveld, MKA-chirurg



* Van ontsteking naar abces : meerdere routes naar verschillende bestemmingen

*I . Antibiotica versus het mes :  

Antibiotica : de medicamenteuze route…

*II .Antibiotica versus het mes :

Het mes, wanneer en hoe chirurgisch ingrijpen : 

een snelle route met soms misleidingen

* Resistentie: Is het laatste uur voor antibiotica

geslagen?   welke route nu….?



Resistentie

United Nations General Assambly 2016:

“AMR fundamental long term 

threat to human health and 

production of food”



Resistentie feiten

• Jaarlijks 700.000 doden per jaar, loopt op tot 10 miljoen in 2050 

( net zoveel als kanker )

• kosten EU ( extra zorg /productieverlies ):                                         

1,5 miljard euro per jaar

• resistentie neemt toe van noord naar zuid en west naar oost

• oorzaak o.a. te vaak / onjuist AB gebruik en voedsel / buitenland





Resistentie (BRMO’s) 

• MRSA :Methicilline Resistente Staphylococcus Aureus

• ESBL : Extended Spectrum Beta Lactamase

• VRE : Vancomycine Resistente Enterokok

• CPE : Carbapenemase Producerende Enterokok



MRSA

• “ziekenhuis bacterie”

• in Nederland 1-2 % drager, Portugal en Roemenië 40% 

(gemiddeld Europa 14%)

• behandeling in buitenland ( verzekeraars!) , voedseltransport

• laatste redmiddelen nu zeer brede AB alleen in ziekenhuis 

setting

• maar is dit voldoende…….?





Voorschrijf patroon antibiotica in Europa



antibiotica inname via vlees



RECEPTEN 

TANDARTS
700.000 P.J.

MEDICAMENT
RECEPTEN 

MKA-CHIRURG
300.000 P.J.

41% 287.000 AMOXICILLINE 40500 13,5%

2,5% 17.500 CLINDAMYCINE 7500 2,5%

2,5% 17.500 METRONIDAZOL KLINISCH

18% 126.000 IBUPROFEN 117.000 39%

bron:SFK 2016



Feiten

• tandartsen schrijven 10% van alle AB 

recepten voor

• 50% van tandartsen schrijft AB voor bij 

pulpitis en submuceus abces



Wat zijn de huidige ontwikkelingen op AB gebied?

• ontwikkeling nieuwe AB niet interessant want : lange ontwikkeling,                                                          

korte kuren, beperkte inkomsten en …..later toch resistentie

• afgelopen 50 jaar 3 nieuwe klassen AB ontwikkeld



onderzoeksstrategie AMR

• Nieuwe natuurlijke antibiotica stabiel maken

( Nysine, nu nog afbraak in maag/bloed )

• Herstel van kapotte antibiotica

• Alternatief doden resistente ziekteverwekkers



The magistral Phage
Viruses, Jean Paul Pinay et al.

• Bacteriofagen zijn virussen

• Bacteriofagen controleren bacterieën

• Ontdekt in 1917

• Veel onderzoek in Georgië en nu ook in België



The magistral Phage
Viruses, Jean Paul Pinay et al.

• Elke bacteriofaag zeer specifiek voor bacterie

• Dus altijd kweek nodig

• “personalized medicine”

• Niet geschikt voor acute situaties



The magistral Phage
Viruses, Jean Paul Pinay et al.

• Maar… in principe dus werkzaam tegen alle BRMO’s

• Zeer specifieke werking lijkt gunstig



The magistral Phage
Viruses, Jean Paul Pinay et al.

• Nog weinig bekend over exacte werking

• Hoeveelheid / toedieningsvorm / bijwerkingen

• Regelgeving rond registratie

• Onderzoek kost veel geld , nu alleen op academisch niveau



Tenslotte : hoe dragen wij als 

beroepsgroep ons steentje bij?

• Goede infectie preventie

• Nog zorgvuldiger AB voorschrijven ( niet “voor de zekerheid” 

)  

• Indien voorgeschreven voldoende hoog en lang en niet vaker

dan 1 keer !

• Meer het mes en minder het recept !



• Wees overtuigd van uw eigen diagnostiek en kunnen !

Take Home Message



• Wees overtuigd van uw eigen diagnostiek en kunnen

• Maar …verwijs bij de minste of 

geringste twijfel naar de MKA-chirurg

Take Home Message



• Wees overtuigd van uw eigen diagnostiek en kunnen

• Maar verwijs bij de minste of geringste twijfel naar de 

MKA-chirurg

• Zie elke vorm van infiltraat / abces 

dezelfde dag, zeker bij 

gecompromitteerde patiënten! 

Take Home Message



Ja , pak een mes bij een abces !

Ook indien geen pus dan toch beluchting

Eindconclusie



Opgedragen aan Jacques Baart, MKA-chirurg

Dank voor uw aandacht !


