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VOORWOORD

Antibiotica in de tandartspraktijk

1

Door de toename van multiresistente bacteriën en het gebrek aan nieuwe antibiotica is een rationeel gebruik van
antibiotica essentieel. In België werden er al veel initiatieven genomen om het aantal antibioticavoorschriften te
verminderen, en waar mogelijk smalspectrummoleculen voor te schrijven. Het Belgische Nationale Actieplan One
Health tegen Antimicrobiële Resistentie (AMR) is momenteel ook volop in ontwikkeling.
Huisartsen, specialisten en tandartsen zijn al een aantal jaren bezig met het identificeren van klinische situaties
waarbij ze behandelingen met antibiotica kunnen vermijden. Geen makkelijke oefening, want wetenschappelijke
studies geven niet altijd een strikt en definitief antwoord, ook niet in de tandheelkunde. Daarom zal de tandarts bij
elke klinische indicatie, de bijwerkingen van antibiotica moeten afwegen tegen de risico's van infectieuze
verspreiding.
Als deze oefening eenvoudig was, zou een klinische richtlijn overbodig zijn. Maar omdat dit niet het geval is, werd
het initiatief genomen om een wetenschappelijk onderbouwde richtlijn voor het rationeel voorschrijven van
antibiotica in de tandartspraktijk op te stellen. Een nauwe samenwerking tussen methodologische experten en
tandartsen was essentieel voor de ontwikkeling van een praktijkrichtlijn, die voldoet aan de hoogste
wetenschappelijke standaarden en aan de behoeften van de eindgebruikers.
We waarderen het dan ook enorm dat we bij dit onderzoek konden rekenen op de zeer actieve en enthousiaste
deelname van talrijke tandartsen uit universitaire centra en uit verschillende privépraktijken, die hun kennis
deelden. Vanuit hun dagelijkse uitdagingen gaven ze feedback over de verschillende aanbevelingen voor de
professionals m.b.t. de aanbevolen moleculen, doses en tijdsintervallen. Deze gezamenlijke aanpak, die het KCE
zeer na aan het hart ligt, is essentieel bij de ontwikkeling van een richtlijn. Het bestaan van een draagvlak ervoor
bij opleidingsinstituten, de mensen van de praktijk en de wetenschappelijke en professionele tandartsverenigingen
is immers een belangrijke troef voor zijn verspreiding en toepassing in elke tandartspraktijk.

Christophe JANSSENS

Marijke EYSSEN

Adjunct Algemeen Directeur a.i.

Algemeen Directeur a.i.
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AFKORTING

VERKLARING

AGREE

Instrument voor de beoordeling van richtlijnen (‘Appraisal of Guidelines Research
and Evaluation’)

AMSTAR

Instrument om systematische literatuuroverzichten te beoordelen (‘A MeaSurement
Tool to Assess systematic Reviews’)

ATC

Anatomisch therapeutisch chemisch classificatiesysteem (‘Anatomical Therapeutic
Chemical (classification)’)

BAPCOC

Belgische commissie voor de coördinatie van het antibioticabeleid (‘Belgian
Antibiotic Policy Coordination Committee’)

BCFI

Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische Informatie

BVIKM

Belgische Vereniging voor Infectiologie en Klinische Microbiologie

CEBAM

Belgisch Centrum voor ‘Evidence-Based Medicine’

ESC

Europese Vereniging voor Cardiologie (‘European Society of Cardiology’)

FAGG

Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten

GRADE

Methode om de kwaliteit van het bewijs en de sterkte van de aanbevelingen in
richtlijnen transparanter weer te geven (‘Grading of Recommendations,
Assessment, Development and Evaluations’)
Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg

KCE
PICO
RCT

Doelgroep – Interventie – Groep waarmee vergeleken wordt – Uitkomsten
(‘Population – Intervention – Comparator – Outcome’)
Gerandomiseerde gecontroleerde studie (‘Randomized controlled trial’)

RIZIV

Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

ROBINS-I

Instrument om niet-gerandomiseerde interventiestudies te beoordelen (‘Risk of
bias in non-randomized studies of interventions’)

KCE Report 332A

Antibiotica in de tandartspraktijk

en amoxicilline met een enzymremmer (bv. amoxicilline met clavulaanzuur;
8,4%). Maatregelen voor een rationeel voorschrijven en gebruik van
antibiotica zijn dus dringend nodig.

1. INLEIDING
1.1. Waarom deze richtlijn?
Sinds de jaren ‘40 van de vorige eeuw, zorgden antibiotica voor een
belangrijke verbetering van de volksgezondheid.1 De laatste decennia leidt
het systematisch overgebruik en het ongepast gebruik van antibiotica, zowel
in de humane geneeskunde als in de diergeneeskunde, echter voor een
steeds toenemende resistentie van bacteriën tegen antibiotica
(‘antimicrobiële resistentie’). Infecties met resistente bacteriën kunnen zeer
ernstige gevolgen hebben, zoals ziekten en ziekenhuisopnames die langer
duren, een verhoogde mortaliteit en een minder goede bescherming van
patiënten bij operaties en andere medische procedures.1-3 Dit alles brengt
uiteraard ook hogere kosten voor de maatschappij met zich mee.3
Het risico op antimicrobiële resistentie neemt toe als antibiotica op een nietrationele manier worden gebruikt.4, 5 Dit gebeurt als ze onnodig worden
voorgeschreven/gebruikt, als de doses, de duur van het gebruik, of het type
antibiotica suboptimaal zijn (bv. onderdosering of verkeerd spectrum), of
wanneer ze worden gebruikt tegen micro-organismen die niet met antibiotica
kunnen worden bestreden (bv. virussen).4, 5
Een rationeel gebruik van antibiotica is dus cruciaal om antimicrobiële
resistentie tegen te gaan. In 2017 stond België echter op de 9de plaats van
de grootste voorschrijvers van antibiotica in de ambulante zorg (d.i. buiten
het ziekenhuis) in Europa. In 2016 werd 5,8% van alle antibiotica in de
Belgische ambulante zorg voorgeschreven door tandartsen.7 Voor een
aantal antibiotica lag het aandeel dat tandartsen voorschreven nog een stuk
hoger: clindamycine (20,1%), metronidazole b (11,6%), amoxicilline (10,5%)
a

a
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Er worden verschillende synoniemen gebruikt voor ‘rationeel’ gebruik van
antibiotica, bv. ‘passend’, ‘voorzichtig’, ‘verstandig’ en ‘verantwoordelijk’. De
Europese Commissie gebruikt bij voorkeur de term ‘prudent use’, wat in het
Nederlands vertaald kan worden als ‘rationeel gebruik'. Rationeel gebruik
wordt gedefinieerd als een gebruik dat de patiënt ten goede komt en
tegelijkertijd het risico op bijwerkingen en het ontstaan of de verspreiding van
antimicrobiële resistentie zo klein mogelijk houdt.6

In 2019 publiceerde het KCE reeds een rapport met voorstellen voor een
effectiever antibioticabeleid in België (KCE-rapport 311).8 Het pleitte daarin
o.a. voor het opstellen van een ‘One Health’ actieplan tegen antimicrobiële
resistentie, waarbij zowel de humane als de diergeneeskundige sector actief
betrokken worden, maar evenzeer voor het ontwikkelen van een evidencebased praktijkrichtlijn voor tandartsen. Het rationeel voorschrijven van
antibiotica begint met evidence-based praktijkrichtlijnen, die per
indicatie duidelijk aangeven of antibiotica aangewezen zijn, en zo ja, welk(e)
middel, dosis en gebruiksduur de voorkeur moeten krijgen. Tot vandaag
bestond er nog geen evidence-based praktijkrichtlijn, kortweg richtlijn, voor
het rationeel voorschrijven van antibiotica door tandartsen. Het KCE is dan
ook zeer verheugd met deze primeur.

1.2. Doelstelling en reikwijdte van de richtlijn
1.2.1. Doelstelling
Deze richtlijn bevat evidence-based aanbevelingen voor het rationeel
voorschrijven van antibiotica bij 12 indicaties (zie sectie 2.2) die vaak
voorkomen in de algemene tandartspraktijk. We hebben ons beperkt tot
antibiotica die oraal worden ingenomen; Belgische tandartsen mogen
immers geen geneesmiddelen intraveneus toedienen. Het gebruik van
lokaal toegediende antibiotica (bv. in gels of zalven), van antibiotica in lage
doses (bv. 20 mg doxycycline twee maal per dag) en antimicrobiële
fotodynamische therapie maken geen deel uit van de huidige richtlijn.

b

Metronidazole is stricto senso een antiprotozoair middel (code P01AB in het
anatomisch therapeutisch chemisch classificatiesysteem (ATC)), maar het is
ook actief tegen anaerobe bacteriën.
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De belangrijkste doelstelling van deze richtlijn is het verminderen van het
niet-rationeel voorschrijven van antibiotica door tandartsen (maar ook
door huisartsen), om zo uiteindelijk de antimicrobiële resistentie in te dijken.
Daarnaast moet deze richtlijn de variabiliteit in de klinische praktijk
verkleinen en de communicatie tussen zorgverleners en patiënten
verbeteren (bv. als ondersteuning om de patiënt uit te leggen waarom
antibiotica in bepaalde situaties niet aangewezen zijn).
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De auteurs hopen dat deze richtlijn zal worden opgenomen in het curriculum
van de tandarts- en artsopleidingen en in de master-na-masteropleidingen,
maar ook in de permanente vorming voor tandartsen en huisartsen. Ten
slotte kan deze richtlijn ook interessant zijn voor patiënten en hun familie,
en voor beleidsmakers.

1.2.2. Bij welke patiënten kan de richtlijn gebruikt worden?
Deze richtlijn is bedoeld voor medisch fitte patiënten die zich in de
tandartspraktijk aanbieden met een van de 12 indicaties opgesomd in sectie
2.2. Als een tandarts zich zorgen maakt over de gezondheidstoestand van
de patiënt en twijfelt of hij/zij kan behandeld worden zoals aangegeven in de
richtlijn, contacteert de tandarts best de behandelende arts om te
overleggen over het optimale behandeltraject.

1.2.3. Voor welke gebruikers is de richtlijn bedoeld?
Deze richtlijn werd in de eerste plaats ontwikkeld voor tandartsen.
Daarnaast is ze ook bedoeld voor huisartsen die worden geraadpleegd
door patiënten met infecties in de mond. Het literatuuronderzoek waarop
deze richtlijn gebaseerd is, levert het bewijs dat in geval van een infectie
‘source control’ (door middel van tandheelkundige behandeling) de eerste
keuze van behandeling moet zijn en dat aanvullende antibiotica zelden
geïndiceerd zijn. Indien patiënten zich bij de huisarts aanmelden met
klachten die wijzen op acute pulpitis, peri-apicale parodontitis, een acuut
peri-apicaal of parodontaal abces zonder systemische betrokkenheid, kan
de huisarts best verwijzen naar een tandarts zodat de juiste diagnose kan
gesteld worden en de nodige tandheelkundige behandeling kan
opgestart worden. c Indien geïndiceerd kan pijnstilling opgestart worden.

c

Tijdens weekends, feest- en brugdagen is de wachtdienst algemeen tandarts
bereikbaar op het telefoonnummer 0903 39969 (Vlaanderen),
http://www.gardedentaire.be/ (Brussel) of https://www.dentistedegarde.be/
(Wallonië).

In bepaalde delen van België is er een tekort aan tandartsen waardoor de
continuïteit van zorg in het gedrang dreigt te komen. De oplossing van dit
probleem valt echter buiten het bestek van deze richtlijn.
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2. METHODOLOGIE

4.

Symptomatische apicale parodontitis in het definitieve gebit

2.1. De Richtlijnontwikkelingsgroep

5.

Symptomatisch acuut apicaal abces in het definitieve gebit

6.

Terugplaatsen van definitieve tanden na avulsie

7.

Parodontale behandeling van agressieve parodontitis

8.

Parodontaal abces in het definitieve gebit

9.

Plaatsen van tandheelkundige implantaten

Voor de ontwikkeling van deze richtlijn werkten de KCE-onderzoekers nauw
samen met een multidisciplinaire groep van clinici en docenten van de
Belgische tandheelkundige faculteiten (zie colofon); ze vormden samen de
Richtlijnontwikkelingsgroep. Voor de bespreking van de indicaties
'Antibiotische profylaxe bij patiënten met (hoog) risico op infectieuze
endocarditis bij tandheelkundige ingrepen' en 'Antibiotische profylaxe bij
patiënten met orthopedische gewrichtsimplantaten bij tandheelkundige
ingrepen', werden ook vertegenwoordigers van de Belgische Vereniging
voor Orthopedie en Traumatologie, de European Bone and Joint Infection
Society, de Belgian Society of Cardiology, de Belgische Vereniging voor
Infectiologie en Klinische Microbiologie (BVIKM) en de Belgische commissie
voor de coördinatie van het antibioticabeleid (BAPCOC) uitgenodigd. De
KCE-experten brachten hun expertise in op het gebied van
richtlijnontwikkeling en literatuuronderzoek, en coördineerden het project.
Het KCE stelde ook het rapport op, en is als enige verantwoordelijk voor de
geformuleerde beleidsaanbevelingen.

2.2. Bepalen van de indicaties voor de richtlijn
Vandaag moeten zorgverleners in de ambulante sector niet vermelden voor
welke indicaties ze antibiotica voorschrijven. Om te achterhalen voor welke
indicaties tandartsen het vaakst antibiotica voorschrijven, moesten de
onderzoekers zich daarom baseren op enquêtes die bij deze beroepsgroep
werden afgenomen.9-12 Na uitgebreide besprekingen met de
Richtlijnontwikkelingsgroep en een groep van stakeholders (zie colofon),
werd uiteindelijk een definitieve lijst met de volgende 12 indicaties
opgesteld, waarvoor aanbevelingen voor een rationeel voorschrijven van
antibiotica moesten worden opgesteld:
1.

Symptomatische irreversibele pulpitis in het melkgebit

2.

Odontogeen abces in het melkgebit

3.

Symptomatische irreversibele pulpitis in het definitieve gebit
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10. Extractie van definitieve tanden
11. Antibiotische profylaxe bij patiënten met een (hoog) risico op infectieuze
endocarditis bij tandheelkundige behandelingen
12. Antibiotische profylaxe bij patiënten met gewrichtsimplantaten bij
tandheelkundige behandelingen.
De onderzoeksvragen werden samen met de Richtlijnontwikkelingsgroep
verder ontwikkeld (bv. opstellen van inclusie- en uitsluitingscriteria aan de
hand van het PICO-raamwerk); voor meer details hierover wordt de lezer
verwezen naar het Wetenschappelijk Rapport, Bijlage 3. In het
Wetenschappelijk Rapport worden de indicaties ook verder toegelicht en
worden tandheelkundige termen verder verklaard.

2.3. Systematisch literatuuronderzoek en
kwaliteitsbeoordeling
Het literatuuronderzoek gebeurde in twee fasen. In de eerste verkennende
fase
ging
de
aandacht
naar
richtlijnen,
evaluaties
van
gezondheidstechnologieën (‘Health Technology Assessments’) en
systematische literatuuroverzichten (‘Systematic Reviews’) over antibiotica
in de tandartspraktijk (in het algemeen). Daarna werd er specifiek per
indicatie
gezocht
naar
systematische
literatuuroverzichten,
gerandomiseerde gecontroleerde studies (RCT's) en, voor sommige
indicaties, andere (primaire) studies in Medline, de Cochrane Library en
Embase.
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De kwaliteit van de studies werd beoordeeld met het AGREE II-instrument
voor richtlijnen,13 met de AMSTAR 2-controlelijst voor systematische
literatuuroverzichten,14 en met de instrumenten ontwikkeld door de
Cochrane Collaboration voor het beoordelen van RCT’s,15 en nietgerandomiseerde interventiestudies (‘ROBINS-I’).16
De GRADE-methode werd gebruikt om het niveau van bewijskracht (van
hoog tot zeer laag) te bepalen (Tabel 1). Het geeft aan in hoeverre een
richtlijnpanel een inschatting van het effect voldoende betrouwbaar vindt om
een bepaalde aanbeveling te ondersteunen. De evaluatie is gebaseerd op
verschillende kwaliteitselementen (bv. methodologische beperkingen van
de studie, inconsistentie tussen verschillende studies, onnauwkeurigheid).
In sectie 2.9 van het Wetenschappelijk Rapport wordt dit verder toegelicht.
Tabel 1 – Niveaus van bewijskracht volgens GRADE
Kwaliteitsniveau

Definitie

Hoog

We vertrouwen er sterk op dat het werkelijke effect dicht bij
het geschatte effect ligt

Matig

We hebben een matig vertrouwen in het geschatte effect:
het werkelijke effect zal waarschijnlijk dicht bij het geschatte
effect liggen, maar de mogelijkheid bestaat dat er een
aanzienlijk verschil is

Laag

Ons vertrouwen in het geschatte effect is beperkt: het
werkelijke effect kan aanzienlijk verschillen van het
geschatte effect

Zeer laag

We hebben erg weinig vertrouwen in het geschatte effect:
het werkelijke effect zal waarschijnlijk aanzienlijk
verschillen van het geschatte effect
Bron: Balshem et al. GRADE guidelines: 3. Rating the quality of evidence. J Clin
Epidemiol. 2011;64(4):401-6.17
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2.4. Formulering van klinische aanbevelingen
Om de sterkte van elke klinische aanbeveling te bepalen, werd eveneens
de GRADE-methode gevolgd (Tabel 2). Het resultaat wordt bepaald door
een afweging te maken van alle gewenste en ongewenste effecten van een
interventie (in dit geval het voorschrijven van antibiotica), de kwaliteit van de
bewijskracht, de waarden en voorkeuren van patiënten en de kostprijs. Er
werd voor deze richtlijn geen kosteneffectiviteitsanalyse uitgevoerd.
Tabel 2 – Sterkte van de aanbevelingen volgens GRADE
Graad

Definitie

Sterk

De gewenste effecten van een interventie wegen duidelijk
op tegen de ongewenste effecten (de interventie moet in
praktijk gebracht worden), of de ongewenste effecten van
een interventie overstijgen de gewenste effecten (de
interventie moet niet in praktijk gebracht worden)

Zwak

De gewenste effecten van een interventie wegen
waarschijnlijk zwaarder door dan de ongewenste effecten
(de interventie moet waarschijnlijk in praktijk gebracht
worden), of de ongewenste effecten van een interventie
wegen waarschijnlijk zwaarder door dan de gewenste
effecten (de interventie moet waarschijnlijk niet in praktijk
gebracht worden)

Bron: Andrews et al. GRADE guidelines: 15. Going from evidence to
recommendation-determinants of a recommendation's direction and strength. J Clin
Epidemiol. 2013;66(7):726-35.18
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Vanuit het perspectief van de volksgezondheid is de grootste bezorgdheid
het vermijden van antimicrobiële resistentie. Maar ook op het niveau van de
individuele patiënt kunnen antibiotica voor belangrijke bijwerkingen zorgen.
Deze kunnen variëren van duizeligheid, misselijkheid, braken, diarree,
candida-infecties en hoofdpijn tot ernstige bijwerkingen zoals allergische
reacties (waaronder anafylaxie), ernstige toxiciteit en plotselinge dood.19
Deze aspecten kwamen echter nauwelijks aan bod in de klinische studies
waarop we deze richtlijn baseerden. Om die reden hebben we Hoofdstuk 3
van het Wetenschappelijk Rapport specifiek daaraan gewijd.
Voor de meeste indicaties was de bewijskracht laag of zeer laag. Bij het
tegen elkaar afwegen van de gewenste en ongewenste effecten hielden we
rekening met de bijwerkingen voor de individuele patiënt (bv. misselijkheid,
diarree, allergische reacties) én met de neveneffecten voor de samenleving
(antimicrobiële resistentie). Als uit de studies bleek dat het effect van
antibiotica maar gering was, werd de aanbeveling als zwak beschouwd.
Maar, als bleek dat antibiotica helemaal geen effect hadden of als het effect
onduidelijk was, leidde dat tot de sterke aanbeveling: antibiotica worden niet
aanbevolen. Hierbij gaven de elementen antimicrobiële resistentie en
bijwerkingen voor de patiënt de doorslag.
Uit de literatuur blijkt dat enkel voor een aantal indicaties antibiotica
overwogen kunnen worden of aangewezen zijn. Vaak echter ontbreekt
betrouwbaar wetenschappelijk bewijs over het meest gepaste antibioticum.
Toch vond de Richtlijnontwikkelingsgroep het ook dan belangrijk om een
advies te geven, om zo het niet-rationeel voorschrijven van antibiotica bij
tandartsen (en huisartsen) te beperken. Dit advies is gebaseerd op indirect
wetenschappelijk bewijs en op onderlinge consensus. Om een duidelijk
onderscheid te maken met de klinische aanbevelingen in de rode kaders
(die wel wetenschappelijk gefundeerd zijn), wordt dit ‘advies voor de
klinische praktijk’ genoemd, en staat het tussen blauwe lijnen.
Op basis van het verzamelde wetenschappelijke bewijs, stelde het KCEonderzoeksteam een eerste ontwerp van klinische aanbevelingen op. Ze
werden
uitvoerig
besproken
met
de
leden
van
de
Richtlijnontwikkelingsgroep tijdens verschillende vergaderingen, en waar
nodig aangepast.
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2.5. Externe beoordeling door de beroepsverenigingen
De aanbevelingen werden voorgelegd aan de beroeps- en
wetenschappelijke verenigingen voor tandartsen (Belgian Association for
Endodontology and Traumatology (BAET), Belgische Academie voor
Kindertandheelkunde (BAPD), Belgische Vereniging voor Parodontologie
(BVP), Chambre Syndicale Dentaire (CSD), Société de Médecine Dentaire
(SMD),
Verbond
der
Vlaamse
Tandartsen
(VVT),
Vlaamse
Beroepsvereniging Tandartsen (VBT), Vlaamse Wetenschappelijke
Vereniging voor Tandheelkunde (VWVT)), voor huisartsen (Domus Medica
en Société Scientifique de Médecine Générale (SSMG)), en artsenspecialisten in de stomatologie, mond-, kaak- en aangezichtschirurgie
(Belgische Beroepsvereniging van de Geneesheren-specialisten in de
Stomatologie, Mond-, Kaak- en Aangezichtschirurgie (VBS-MKA) en
Koninklijke Belgische Vereniging voor Stomatologie en Maxillo-Faciale
Heelkunde (KBVSMFH)), de Belgische Vereniging voor Infectiologie en
Klinische Microbiologie (BVIKM), BAPCOC, vertegenwoordigers van het
Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten
(FAGG), Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV), de
Federale overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen
en Leefmilieu, de nationale adviseur ‘One Health’ & antimicrobiële
resistentie en vertegenwoordigers van patiënten (de ziekenfondsen,
patiëntenverenigingen en Test Aankoop). Zij traden op als externe
beoordelaars van de richtlijn.

2.6. Finale validatie
Als onderdeel van de standaard KCE-procedures vond vóór publicatie een
externe wetenschappelijke validatie van het rapport plaats. De
wetenschappelijke inhoud werd eerst beoordeeld door twee docenten
tandheelkunde (Vibeke Baelum and Ivor G. Chestnutt; zie colofon voor
affiliatie). Vervolgens werd de methodologie gevalideerd met behulp van het
AGREE II-instrument door het Belgisch Centrum voor Evidence-Based
Medicine (CEBAM; Martine Goossens, Patrick Vankrunkelsven, Gerda
Wauman).
De belangenverklaringen van de leden van de Richtlijnontwikkelingsgroep,
de stakeholders en de validatoren worden vermeld in het colofon.
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3. KLINISCHE AANBEVELINGEN
Zoal u hieronder kan lezen, levert deze richtlijn het wetenschappelijk bewijs
dat bij een infectie in de mond – net zoals elders in het lichaam trouwens –
de oorsprong van de infectie eerst moet aangepakt worden (‘source
control’). In de meeste gevallen zal een tandheelkundige behandeling de
meest effectieve bestrijding van de infectie zijn. Het voorschrijven van
antibiotica is zelden aangewezen.
Meer gedetailleerde informatie over het tot stand komen van de klinische
aanbevelingen, de details van het bewijs en de kritische analyse waarop ze
werden gebaseerd, zijn te vinden in het Wetenschappelijke rapport,
Hoofdstuk 4, en de betrokken bijlagen.

3.1. Symptomatische irreversibele pulpitis in het melkgebit
Aanbeveling

Sterkte van de
aanbeveling

Niveau van
bewijskracht

• Aangezien antibiotica geen voordeel bieden bij pulpitis in het definitieve gebit in afwachting van een endodontische behandeling,
wordt het gebruik van antibiotica niet aanbevolen bij irreversibele pulpitis in het melkgebit.

Sterk

Zeer laag
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3.2. Odontogeen abces in het melkgebit
Aanbevelingen

Sterkte van de
aanbeveling

Niveau van
bewijskracht

• Omwille van het ontbreken van enig wetenschappelijk bewijs, worden antibiotica niet aanbevolen bij kinderen met een
odontogeen abces in het melkgebit wanneer er geen tekenen zijn van lokale uitbreiding of systemische tekenen van infectie (bv.
cellulitis in het gezicht, lymfadenopathie, koorts, malaise).

Sterk

Zeer laag

• Om de verdere systemische spreiding van pathogenen te voorkomen, kunnen antibiotica worden overwogen bij kinderen met
een odontogeen abces met tekenen van lokale uitbreiding of systemische tekenen van infectie (bv. cellulitis in het gezicht,
lymfadenopathie, koorts, malaise).

Zwak

Zeer laag

Advies voor de klinische praktijk:
Als antibiotica worden overwogen, kan de volgende behandeling worden voorgeschreven:
• Amoxicilline 75 - 100 mg/kg lichaamsgewicht*/dag, verdeeld over 3 doses gedurende 5 dagen, of,
• Bij niet-IgE-gemedieerde penicilline allergie: cefuroximaxetil (een oraal cefalosporine van de tweede generatie) 30-50 mg/kg lichaamsgewicht/dag, in 3 doses gedurende 5
dagen, of,
• Bij IgE-gemedieerde penicilline allergie: azitromycine 10 mg/kg lichaamsgewicht/dag, in 1 dosis, gedurende 3 dagen.
Kinderen die een huisarts raadplegen omwille van een tandabces worden best doorgestuurd naar de tandarts voor een tandheelkundige behandeling (voor de aanpak van de
oorzaak van de infectie, ‘source control’).
*: Het is het beste om over te schakelen op de doseringsschema's voor volwassenen wanneer de eenmalige of dagdosis voor volwassenen wordt overschreden.

3.3. Symptomatische irreversibele pulpitis in het definitieve gebit
Aanbeveling

Sterkte van de
aanbeveling

Niveau van
bewijskracht

• Antibiotica worden niet aanbevolen bij patiënten met irreversibele pulpitis in een definitieve tand in afwachting van een
tandheelkundige behandeling.

Sterk

Laag
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3.4. Symptomatische apicale parodontitis en acuut apicaal abces in het definitieve gebit
Aanbevelingen

Sterkte van de
aanbeveling

Niveau van
bewijskracht

• Antibiotica worden niet aanbevolen bij patiënten met symptomatische apicale parodontitis of acuut apicaal abces die hiervoor
een tandheelkundige behandeling krijgen.

Sterk

Zeer laag

• Patiënten met symptomatische periapicale parodontitis of een acuut periapicaal abces zonder tekenen van lokale uitbreiding of
systemische tekenen van infectie (bv. cellulitis in het gezicht, lymfadenopathie, koorts, malaise) moeten zo snel mogelijk een
tandheelkundige behandeling krijgen. Op dit moment is er geen wetenschappelijk bewijs voor de toegevoegde waarde van
systemische antibiotica in de tussentijd.

Sterk

Zeer laag

• Om de verdere systemische verspreiding van pathogenen te voorkomen, kunnen antibiotica worden overwogen bij patiënten
met een periapicaal abces met tekenen van lokale uitbreiding of systemische tekenen van infectie (bv. cellulitis in het gezicht,
lymfadenopathie, koorts, malaise).

Zwak

Zeer laag

Advies voor de klinische praktijk:
Wanneer bij tekenen van systemische spreiding antibiotica overwogen worden, kan het volgende worden voorgeschreven:
• Amoxicilline 500 mg, 3x/dag gedurende 3 tot 7 dagen, of,
• Bij penicilline allergie d: azithromycine 500 mg, 1x/dag gedurende 3 dagen of clarithromycine 500 mg, 2x/dag gedurende 3 tot 7 dagen.
Het gebruik van antibiotica zonder een degelijke tandheelkundige behandeling moet zeker worden vermeden.
Patiënten die zich met een tandabces bij hun huisarts aanbieden, moeten naar een tandarts worden doorverwezen voor tandheelkundige behandeling (‘source control’).

3.5. Terugplaatsen van definitieve tanden na avulsie

d

Aanbeveling

Sterkte van de
aanbeveling

Niveau van
bewijskracht

• Systemische antibiotica worden niet aanbevolen bij het terugplaatsen van een definitieve tand na avulsie.

Sterk

Zeer laag

In geval van penicilline-allergie kunnen de macroliden azitromycine of claritromycine best worden overwogen. De reden hiervoor is dat macroliden minder geassocieerd
zijn met Clostridioides difficile infectie dan clindamycine,20 dat in andere richtlijnen wordt aanbevolen. Daarnaast is de gevoeligheid van orale streptococcen voor macroliden
vergelijkbaar met die van clindamycine, en macroliden zijn ook vrij actief tegen orale anaerobe aandoeningen.21 Toch is het belangrijk te vermelden dat azitromycine en
claritromycine QT-intervalverlengingen kunnen veroorzaken, wat het risico op plotselinge hartdood als gevolg van ‘torsades de pointe’ verhoogt.
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3.6. Niet-chirurgische behandeling van agressieve parodontitis
Aanbevelingen

Sterkte van de
aanbeveling

Niveau van
bewijskracht

• Bij de niet-chirurgische behandeling van agressieve parodontitis kunnen systemische antibiotica worden overwogen.

Zwak

Laag

Aanbevelingen

Sterkte van de
aanbeveling

Niveau van
bewijskracht

• Antibiotica worden niet aanbevolen bij patiënten met een parodontaal abces zonder tekenen van lokale uitbreiding of
systemische tekenen van infectie (bv. cellulitis in het gezicht, lymfadenopathie, koorts, malaise). Ook na een adequate
parodontale behandeling worden antibiotica niet aanbevolen.
• Antibiotica worden niet aanbevolen bij patiënten met pericoronitis zonder tekenen van lokale uitbreiding of systemische tekenen
van infectie (bv. cellulitis in het gezicht, lymfadenopathie, koorts, malaise). Ook na een adequate (parodontale) behandeling
worden antibiotica niet aanbevolen.

Sterk

Zeer laag

Sterk

Zeer laag

• In het zeldzame geval van een parodontaal abces met tekenen van lokale uitbreiding of systemische tekenen van infectie
(bv. cellulitis in het gezicht, lymfadenopathie, koorts, malaise), kunnen antibiotica worden overwogen.

Zwak

Zeer laag

• Om verdere systemische verspreiding van pathogenen te voorkomen, kunnen antibiotica worden overwogen bij patiënten
met pericoro tekenen van lokale uitbreiding of systemische tekenen van infectie (bv. cellulitis in het gezicht,
lymfadenopathie, trismus, slikproblemen, koorts, malaise).

Zwak

Zeer laag

Advies voor de klinische praktijk:
Als antibiotica worden overwogen, kan de volgende behandeling worden voorgeschreven:
• Combinatie van amoxicilline 500 mg en metronidazol 500 mg, 3x/dag gedurende 3 tot 7 dagen, of,
• Bij penicilline allergie: metronidazol 500 mg, 3x/dag gedurende 3 tot 7 dagen.
Het gebruik van antibiotica zonder een degelijke parodontale behandeling moet worden vermeden.

3.7. Parodontaal abces in het definitieve gebit

Advies voor de klinische praktijk:
Als antibiotica worden overwogen, kan de volgende behandeling worden voorgeschreven:
• Amoxicilline 500 mg, 3x/dag gedurende 3 tot 7 dagen, of,
• In geval van penicilline allergied: azithromycine 500 mg, 1x/dag gedurende 3 dagen, of clarithromycine 500 mg, 2x/dag gedurende 3 tot 7 dagen.
De toediening van antibiotica zonder een degelijke tandheelkundige behandeling (bv. supra- en subgingivale reiniging onder lokale anesthesie) moet worden vermeden, tenzij
dat niet mogelijk is door trismus.
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3.8. Plaatsen van tandheelkundige implantaten
Aanbeveling

Sterkte van de
aanbeveling

Niveau van
bewijskracht

• Om het falen van implantaten kort na plaatsen te vermijden, moeten preoperatieve antibiotica (d.i. één dosis van 2 gram
amoxicilline 1 uur vóór de ingreep, wanneer er geen gekende penicilline allergie is) worden overwogen.

Sterk

Laag

Sterkte van de
aanbeveling

Niveau van
bewijskracht

Sterk

Zeer laag

Advies voor de klinische praktijk:
Bij penicilline allergie kan de volgende behandeling worden voorgeschreven:
• één dosis van 600 mg clindamycine* 1 uur vóór de ingreep.
* Het risico op infectie met Clostridioides difficile na één enkele dosis is beperkt.

3.9. Extractie van definitieve tanden e
Aanbeveling
• Het profylactisch toedienen van antibiotica bij de extractie van een definitieve tand* wordt niet aanbevolen.
* Twee van de drie opgenomen studies sloten verstandskiezen uit

3.10. Antibiotische profylaxe bij patiënten met een (hoog) risico op infectieuze endocarditis bij tandheelkundige behandelingen

e

Aanbeveling

Sterkte van de
aanbeveling

Niveau van
bewijskracht

Profylactische antibiotica kunnen worden overwogen bij patiënten met een hoog risico op infectieuze endocarditis die
invasieve tandheelkundige ingrepen ondergaan.
De volgende patiënten worden geacht een hoog risico op infectieuze endocarditis te hebben:
• Patiënten met een protheseklep of met prothetisch materiaal dat werd gebruikt voor het herstellen van een hartklep;
• Patiënten met een voorgeschiedenis van infectieuze endocarditis;
• Patiënten met een aangeboren hartaandoening:
o Cyanotische aangeboren hartziekte, zonder chirurgische interventie, of met restdefecten, palliatieve shunts of leidingen;
o Aangeboren hartaandoening die volledig werd hersteld met prothetisch materiaal, chirurgisch of percutaan ingebracht, tot 6
maanden na de procedure;

Zwak

Zeer laag

Aangezien de huidige richtlijn zich richt op de (profylactische) toediening van antibiotica bij procedures in de tandartspraktijk, valt de extractie van verstandskiezen
hierbuiten.
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Sterkte van de
aanbeveling

Niveau van
bewijskracht

o Wanneer er een defect blijft bestaan op de plaats van inbrengen van prothetisch materiaal of van een toestel, dat door middel
van hartchirurgie of een percutane techniek werd geplaatst.
Invasieve tandheelkundige ingrepen* zijn ingrepen waarbij de gingiva of de periapicale regio van tanden worden gemanipuleerd
of waarbij de mucosa wordt geperforeerd.
*Volgens de European Society for Cardiology (ESC) omvatten risicovolle tandheelkundige procedures de manipulatie van het tandvlees of van het periapicale gebied van de
tanden of de perforatie van het mondslijmvlies (inclusief professionele gebitsreiniging en wortelkanaalbehandeling). Antibiotische profylaxe wordt volgens het ESC niet aanbevolen
voor lokale anesthesie ter hoogte van zones die niet geïnfecteerd zijn, de behandeling van oppervlakkige cariës, de verwijdering van hechtingen, het nemen van intra-orale
röntgenfoto's, het plaatsen of aanpassen van uitneembare protheses en orthodontische apparatuur, of het loskomen van melktanden, noch bij trauma aan lippen of mondslijmvlies.
Ten slotte merkt het ESC op dat tandheelkundige implantaten kunnen geplaatst worden bij risicopatiënten.22
Profylactische antibiotica zijn verder niet aangewezen bij patiënten met een harttransplantaat met kleplijden,22 bij patiënten die een bypassoperatie ondergingen, noch bij patiënten
met coronaire stents.

Advies voor de klinische praktijk:
Bij gebruik van antibiotische profylaxe, wordt het volgende regime aanbevolen bij volwassenen:
• Een dosis van 2 g amoxicilline of ampicilline 30 tot 60 minuten vóór de tandheelkundige behandeling, of,
• Bij penicilline allergie: 600 mg clindamycine* 30 tot 60 minuten vóór de tandheelkundige behandeling.
Bij gebruik van antibiotische profylaxe, wordt het volgende regime aanbevolen bij kinderen:
• Een dosis van 50 mg/kg lichaamsgewicht amoxicilline of ampicilline 30 tot 60 minuten vóór de tandheelkundige behandeling, of,
• Bij penicilline allergie: 20 mg/kg lichaamsgewicht clindamycine 30 tot 60 minuten vóór de tandheelkundige ingreep.
* Het risico op infectie met Clostridioides difficile na één enkele dosis is zeer klein.
Bron: European Society for Cardiology (ESC)22

3.11. Antibiotische profylaxe bij patiënten met gewrichtsimplantaten bij tandheelkundige behandelingen
Aanbeveling

Sterkte van de
aanbeveling

Niveau van
bewijskracht

• Het profylactisch nemen van antibiotica door patiënten met een gewrichtsimplantaat vóór een tandheelkundige behandeling,
wordt niet aanbevolen.

Sterk

Zeer laag
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4. VERSPREIDING, IMPLEMENTATIE EN
UPDATE VAN DE RICHTLIJN
4.1. Verspreiding en implementatie
Deze richtlijn is bedoeld om te worden verspreid door nationale en
internationale wetenschappelijke en professionele tandheelkundige
verenigingen. Domus Medica en de Société Scientifique de Médecine
Générale
(SSMG)
werden
beide
uitgenodigd
voor
de
stakeholdersvergadering om zo de verspreiding van de richtlijn bij
huisartsen te bevorderen. Ook de ziekenfondsen en andere
patiëntenvertegenwoordigers werden uitgenodigd om hun leden (potentiële
patiënten) te informeren over de inhoud van de richtlijn. Aangezien alle (op
één na) Belgische tandheelkundige faculteiten vertegenwoordigd waren in
de Richtlijnontwikkelingsgroep, hopen we dat de richtlijn ook zal worden
opgenomen in de basisopleiding en de permanente vorming voor tandartsen
en huisartsen.
Op basis van de richtlijn kunnen ook gebruiksvriendelijke tools worden
ontwikkeld die zijn afgestemd op hun doelpubliek. Toch is het algemeen
bekend dat richtlijnen voor een rationeel gebruik van antibiotica eerder
moeilijk worden geïmplementeerd, want gedragsveranderingen zijn niet
gemakkelijk te bewerkstelligen. Zorgverleners zijn zich vaak zeer goed
bewust van de gevaren van antibioticaresistentie, maar toch vinden ze het
zeer moeilijk om hun voorschrijfgedrag aan te passen.23, 24 Vaak spelen
andere factoren, bv. de gepercipieerde klinische risico's, de patiënt die de
zorgverlener onder druk zet om antibiotica voor te schrijven (terwijl uit
onderzoek blijkt dat deze vraag doorgaans overschat wordt),25-30
diagnostische onzekerheid, tijdsdruk, het idee dat overmatig gebruik van
antibiotica minder risico's met zich meebrengt dan een rationeel meer
beperkt gebruik ervan ('het is beter om teveel voor te schrijven dan te
weinig'), het belang dat wordt gehecht aan therapeutische vrijheid en
klinische autonomie, het gebrek aan vertrouwen in bestaande richtlijnen en
zelfs het verzet tegen evidence-based medicine ('elke patiënt is uniek').26, 28,
30-33 Uit studies blijkt ook dat de patiënt vaak snelle oplossingen verwacht en
moeilijk aanvaard dat het normale genezingsproces tijd vraagt. Ze gaan er
(verkeerdelijk) van uit dat antibiotica dat genezingsproces zouden
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bespoedigen. De patiënten staan ook vaak onder grote maatschappelijke
druk om gezond te blijven en te presteren.25, 29, 34
Strategieën om een richtlijn in te voeren, moeten rekening houden met al
deze psychologische, sociale en institutionele barrières.35 Het KCE kijkt dan
ook voor de implementatie van de huidige richtlijn naar de gespecialiseerde
implementatiecel van EBPNetwork. Daarnaast zal het KCE overleggen met
het Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische Informatie (BCFI) en het
Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten
(FAGG) zodat deze richtlijn via hun kanalen kan worden verspreid (bv. via
de website). Ten slotte zal met de Directie Onderzoek, Ontwikkeling en
Kwaliteitspromotie van het RIZIV worden besproken of deze richtlijn bij de
eerstvolgende feedback aan tandartsen kan worden gevoegd. Deze
feedback informeert zorgverleners over hun voorschrijfgedrag, dat ze
eveneens kunnen vergelijken met dat van hun collega’s.
Tot slot, de antibioticaverpakkingen op de Belgische markt zijn vaak groter
dan nodig is voor één behandeling, wat het risico op restjes in de
huisapotheek en dus op zelfmedicatie vergroot. Zelfmedicatie verhoogt het
risico op een onnodige behandeling, een verkeerde keuze van antibiotica,
een te lage dosering of een verkeerde behandelingsduur.36 Wanneer
antibioticaresten worden weggegooid, verontreinigen zij het milieu. Anders
dan bij andere geneesmiddelen, die bij verkeerd gebruik alleen een gevaar
inhouden voor de patiënt zelf, vergroot het verkeerd gebruik van antibiotica
dus het wereldwijde probleem van risico op antibacteriële resistentie.37 In
KCE-rapport 311 werd daarom aanbevolen om ook in België het exacte
aantal antibioticatabletten af te leveren in de apotheken omdat het een
doeltreffende manier is om zelfmedicatie met antibiotica te voorkomen.8 Er
blijven immers na de kuur geen tabletten meer over. Deze manier van
werken wordt al toegepast in het VK, Nederland, de VS, Japan, Israël en
Tsjechië.36-38

4.2. Update van de richtlijn
Momenteel zijn er meerdere klinische studies lopende (zie Hoofdstuk 5 van
het Wetenschappelijke rapport). Daarnaast kunnen ook de inzichten over en
kennis van antimicrobiële resistentie veranderen. Idealiter zou deze richtlijn
dan ook elke 5 jaar moeten worden bijgewerkt, of bij het verschijnen van
betrouwbare wetenschappelijke evidentie die de huidige inzichten sterk zou
beïnvloeden.
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Aan de minister van Volksgezondheid, het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en
Gezondheidsproducten en het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering:
De antibioticaverpakkingen op de Belgische markt zijn vaak groter dan wat er nodig is voor
één behandeling. Om het risico op restjes in de huisapotheek en dus op zelfmedicatie te
verkleinen, is ook hier de aanbeveling uit KCE-rapport 311 (2019) “Zorg dat in de ambulante
sector het exacte aantal antibioticatabletten kan afgeleverd worden in apotheken” van
toepassing.
Aan de tandartsen en huisartsen, en aan hun beroepsverenigingen en wetenschappelijke
verenigingen, de universiteiten, alsook aan EBP-network:
Implementeer deze richtlijn (o.a verspreiden, promoten, opnemen in het curriculum en de
permanente vorming) en zet in op een degelijke communicatie tussen zorgverlener en
patiënt.
Aan de Belgische Commissie voor de Coördinatie van het Antibioticabeleid (BAPCOC):
Integreer deze richtlijn in de Belgische gids voor anti-infectieuze behandeling in de
ambulante praktijk en in het BAPCOC actieplan 2020-2024.

f

Het KCE is als enige verantwoordelijk voor de aanbevelingen.
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