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Hoe medisch had u de anamnese
willen hebben?

Nieuwe patiënt…..

3 februari 2012

Denise van Diermen,
arts

Eerste indruk…

Gemiddelde medische anamnese
bij de tandarts/mondhygiënist
Hoe gaat het met u?
Bent u gezond?
Bent u onlangs bij huisarts of specialist
geweest?
Gebruikt u medicijnen?
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Medische anamnese
Waarom doen we het eigenlijk?

www.medicatieoverdracht.nl

Doel van medische anamnese:
Opsporen MTI =
Medisch
Tandheelkundige
Interactie
Tandheelkundig
Medische Interactie (TMI)
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MTI
Wat is het belang van deze
ziekte/deze medicijnen voor de
behandeling bij de mondhygiënist?

Ziekte geeft orale verschijnselen

Ziekte of behandeling ervan geeft
verschijnselen in de mond
Ziekte verslechtert door tandheelkundige
behandeling (of door een gebrek hieraan =
TMI)
Ziekte noopt tot voorzorgsmaatregelen vóór
ingrepen in de mond
Kans op acute medische situaties

Behandeling geeft verschijnselen in
de mond

Ontregelde suikerziekte
Bijwerking van medicijn
voor epilepsie

Ziekte verslechtert door
tandheelkundige behandeling

Ziekte verslechtert door gebrek aan
tandheelkundige behandeling
Relatie parodontitis en
hart‐ en vaatziekten?
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Ziekte verslechtert door gebrek aan
tandheelkundige behandeling

Kans op acute medische situaties

Relatie paro en
vroeggeboorte en/of laag
geboortegewicht?

Ziekte noopt tot
voorzorgsmaatregelen
Doel van medische anamnese
j
duidelijk…..
….maar hoe geven we dit vorm?

Endocarditis profylaxe 2008

Antibiotica profylaxe ter preventie van
endocarditis
Antibiotica profylaxe bij kunstgewrichten
Antistollings beleid

Kunsthartkleppen

www.hartstichting.nl
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Patiënten met kunstgewricht

Waar zijn orthopeden bang voor?

Beleid bij ingrepen in de
mondholte? Bij wie?
Wel of geen AB bij
g
kunstgewrichten?
Consensus 2010
www.orthopeden.org

Geen AB bij schroeven, pennen of platen
Geen AB bij gezonde patiënten met
kunstgewricht
Wel AB bij risicopatiënten met kunstgewricht
(heup of knie of schouder) (tot 2 jaar na
operatie):
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Risicopatiënten
slecht ingestelde suikerziekte;
gewrichtsontstekingen;
reumatoïde artritis;
gedaalde afweer door HIV, kanker of
medicijnen;
boven 80 jaar;
als kunstgewricht al een keer vervangen is;
hemofilie

Beleid bij ingrepen in de
mondholte? Waarmee?

Beleid bij ingrepen in de
mondholte? Wanneer?
Net als bij endocarditis profylaxe:
Bij bloedige ingrepen in de mondholte
Vooral bij ingrepen in geïnfecteerd gebied (?)

Antitrombotica

Amoxicilline/clavulaanzuur (Augmentin®)
2 x 500/125 mg 1 uur voor de ingreep
Bij allergie voor peniciline: clindamycine?
Kort voor de ingreep 2 minuten spoelen met
Chloorhexidine 0,2%
NB: Focus op gezonde mond voordat gewricht
geplaatst?

Medicatie bij de mondhygiënist
Kans op bloedingcomplicaties
‐ orale antitrombotica/antistolling

Antistollingsbeleid

www.nmt.nl

ACTA richtlijn 2010
www.acta.nl
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ACTA richtlijn 2010
Mondhygiënist stelt bloedige ingreep
voor aan patiënt

Patiënt gebruikt 1 TAR:
acetylsalicylzuur/Ascal®/Persantin®/Plavix®:
Ingreep kan plaatsvinden
zonder aanpassing medicatie

– Subgingivale gebitsreiniging (inclusief
scalen en rootplanen)

Patiënt gebruikt Ascal® plus
Plavix®:
Overleg met voorschrijver
Ingreep kan meestal plaatsvinden zonder aanpassing
medicatie

Patiënt gebruikt orale antistolling
(acenocoumarol/fenprocoumon)
Patiënt neemt enkele dagen voor ingreep
contact op met trombosedienst
– INR wordt bepaald 24 uur voor de ingreep
– Patiënt krijgt recept voor 5% tranexaminezuur
mondspoeling (van tandarts of trombosedienst‐
arts)

Belangrijk!
Als INR <3,5: simpele ingreep kan plaatsvinden
Als INR >3,5: trombosedienst past zo mogelijk
dosering aan

Mondhygiënist doet ingreep zo voorzichtig mogelijk
Doe de ingreep eventueel per kwadrant
Patiënt wacht in wachtkamer tot bloeding is gestopt
Mondhygiënist geeft patiënt mondelinge en
schriftelijke
h ift lijk iinstructies
t ti
– Geen alcohol, niet roken, warm koud eten, wat te doen bij ‘stolsels in de
mond’

Bij acenocoumarol/fenprocoumon: Patiënt start 1
uur na ingreep met mondspoeling
tranexaminezuur: 4 dd 10 ml gedurende 5 dagen.
NIET inslikken, zachtjes spoelen.
Alleen paracetamol als pijnstiller!
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Aanbevelingen voor tandarts en
mondhygiënist
Medische anamnese bij elke patiënt
Jaarlijks bijwerken in dossier
Voor elke invasieve ingreep of voorschrijven
medicatie: recente medicatie‐uitdraai
opvragen bij apotheek
MTI vraag stellen!
Handel volgens de beschikbare richtlijnen

Vragen?
d.v.diermen@acta.nl
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