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KIMO Klinische praktijkrichtlijn 124 

Antibioticumgebruik in de mondzorg 125 

Algemene principes van rationeel antibioticumgebruik 126 

Achtergrond 127 
Bij het voorschrijven van geneesmiddelen dienen de voordelen afgewogen te worden tegen de 128 
nadelen. In het bijzonder geldt dit voor het voorschrijven van antibiotica. Dit hoofdstuk beschrijft 129 
algemeen geldende principes voor antibioticagebruik in de mondzorg. Het hoofdstuk dient als 130 
achtergrondinformatie bij de inhoudelijke modules van de Klinische praktijkrichtlijn 131 
‘Antibioticumgebruik in de mondzorg’.  132 

Overwegingen bij het voorschrijven van antibiotica 133 
Antimicrobiële middelen zijn geneesmiddelen die tot doel hebben om microbiële pathologie te 134 
bestrijden. In de extramurale mondzorg worden per jaar ongeveer 1 miljoen recepten 135 
voorgeschreven in Nederland. Ongeveer 40% daarvan betreft antibiotica (met name amoxicilline 136 
en in mindere mate macroliden zoals azitromycine); Tandartsen en MKA-chirurgen schreven in 137 
2019 365.000 keer een penicilline (vooral amoxicilline) voor; ongeveer 250.000 van deze recepten 138 
werden door tandartsen voorgeschreven.(1) Het proces van de keuze van het juiste antibioticum 139 
is complex waarbij er rekening dient te worden gehouden met diverse factoren. Als eerste dient 140 
de vraag gesteld te worden of antibiotica geïndiceerd zijn. Als dit het geval is, dan is de keuze 141 
voor een antibioticum niet alleen afhankelijk van de te verwachten (of gevonden) micro-142 
organismen met hun bijbehorend gevoeligheidspatroon, maar ook afhankelijk van patiëntfactoren 143 
(bijv. overgevoeligheden, nierfunctie etc.) alsmede karakteristieken van antibiotica. Eveneens 144 
dient het gebruikte antibioticum zo smal mogelijk te zijn om de eigen microbiota zo min mogelijk 145 
te verstoren. Het samenspel van een antibioticum, gastheer, pathogene en commensale micro-146 
organismen wordt getoond in Figuur 1. 147 

 148 



 

 

Figuur 1. Interactie tussen antibioticum, gastheer en pathogene en commensale micro-149 
organismen [bewerking van Pulcini et al, 2013(2)] 150 

Criteria die de keuze voor een antibioticum bepalen: 151 
 het antibioticum dient werkzaam te zijn tegen de te verwachten pathogenen; 152 

 het antibioticum dient een voldoende concentratie te bereiken op de plek van infectie. Ter 153 
plaatste dient gedurende voldoende tijd een adequate spiegel aanwezig te zijn; 154 

 het antibiotisch spectrum dient zo smal mogelijk te zijn; 155 

 de toedieningsvorm dient geschikt te zijn voor het gekozen antibioticum (bijv. sommige 156 
antibiotica kunnen alleen intraveneus worden toegediend); 157 

 uit de antibiotica die in aanmerking komen, dient een middel met de minste toxiciteit te 158 
worden geselecteerd; 159 

 als verschillende antibiotica voor toediening in aanmerking komen, dan dient het middel met 160 
de minste kosten te worden geselecteerd. 161 

Antibiotica worden dikwijls in overmaat en incorrect voorgeschreven, hetgeen antimicrobiële 162 
resistentieproblematiek in de hand kan werken. Hierbij valt te denken aan: verkeerde indicatie 163 
(bijv. behandeling van een virale infectie van de bovenste luchtwegen), verkeerde keuze van een 164 
antibioticum (bijv. bacteriostatisch middel bij biofilm-infecties), te lage dosering (bijv. als de 165 
behandelaar kiest voor een lagere dosering om bijwerkingen te voorkomen), inadequate duur van 166 
therapie (bijv. te kort of juist te lang). Tevens kunnen zorgverleners antibiotica voorschrijven uit 167 
angst voor therapiefalen, gebrek aan kennis, het ervaren van een ‘quick-win’ of op basis van 168 
verwachtingen van de patiënt (bijv. voorschrijven van een antibioticum bij pulpitis-achtige 169 
klachten).(3-5)  170 

Dit alles kan bijdragen aan antibiotische resistentieproblematiek en consequenties hebben voor 171 
de gezondheidszorg. Data van het European Antimicrobial Resistance Surveillance Network (EARS-172 
Net) uit 2015 laten zien dat er in Europa circa 671.689 infecties (95% BI: 583.148 – 763.966) waren 173 
met resistente bacteriën en dat deze infecties leidden tot circa 874.541 (95% BI: 768.837 – 174 
989.068) voor invaliditeit gecorrigeerde levensjaren (DALYs) en 33.110 (95% BI: 28.480 – 38.430) 175 
sterfgevallen in 2015 veroorzaakten.(6)  176 

Indicatie voor antibiotica 177 
Bij het bepalen van de indicatie voor een antibiotische behandeling is het stellen van een 178 
diagnose en indicatie de belangrijkste stap. Antibiotica kunnen om een aantal redenen gebruikt 179 
worden: profylaxe, empirische therapie of gerichte therapie (‘targeted treatment’). 180 

Profylaxe 181 
Antibiotische profylaxe kan gegeven worden om het risico op postoperatieve infecties te 182 
verkleinen. Bij het voorschrijven van profylaxe dient dit voordeel afgewogen te worden tegen de 183 
mogelijke nadelen. Hierbij valt te denken aan bijwerkingen en de ontwikkeling van resistentie. 184 
Voor verdere achtergrond over profylaxe verwijzen wij naar de landelijke SWAB (Stichting 185 
Werkgroep AntibioticaBeleid) richtlijn ‘Peri-operatieve profylaxe’. In deze richtlijn wordt 186 
onderscheid gemaakt tussen schone ingrepen (risico op wondinfecties <5%), schoon-besmette 187 
ingrepen (risico op wondinfecties 5-10%), besmette ingrepen (risico op wondinfecties 10-20%) en 188 
vuile ingrepen (risico op wondinfecties >20%). Deze categorieën zijn leidend bij het bepalen van 189 
noodzaak voor peri-operatieve profylaxe. 190 

Indien profylaxe wordt gegeven, dan dient het antibioticum werkzaam te zijn tegen de meest 191 
voorkomende verwekkers van een postoperatieve wondinfectie. Bij het voorschrijven van 192 
profylaxe is het van belang dat er tijdens de start van de chirurgische ingreep een adequate 193 



 

 

antibiotische weefselspiegel wordt bereikt. Om deze reden dienen de meeste antibiotica 60 194 
minuten voor de ingreep gegeven te worden. Als de ingreep langer duurt dan tweemaal de 195 
halfwaardetijd van het gebruikte antibioticum, dan zal deze opnieuw toegediend moeten worden. 196 
Dit om een adequate weefselspiegel tot het einde van de ingreep, het sluiten van de wond, te 197 
kunnen garanderen. Voor het aansluitend continueren van de antibiotica (‘extended profylaxe’ of 198 
ook wel verlengde profylaxe genoemd) is over het algemeen geen indicatie. Dit is niet 199 
effectiever, leidt juist tot onnodige bijwerkingen en bevordert de resistentie-ontwikkeling.(7, 8) 200 

In een uitgebreide systematische review is gekeken naar de effecten van verlengde profylaxe in 201 
vergelijking met eenmalige profylaxe. Er werd geen voordeel gevonden voor verlengde 202 
profylaxe.(9) In een observationele studie onder patiënten die cardiale chirurgie ondergingen, 203 
werd gevonden dat verlengde antibioticaprofylaxe (>48 uur) in vergelijking met korte 204 
antibioticumprofylaxe (<48 uur) geassocieerd is met het meer optreden van antimicrobiële 205 
resistentie.(10) 206 

Empirische therapie 207 
Empirische therapie is een therapie die gericht is tegen de te verwachten pathogenen. In de 208 
mondzorg zal deze manier van gebruik van antibiotica het vaakst voorkomen. De empirische 209 
therapie houdt rekening met de te verwachten verwekkers (in de mondholte zijn dit vaak 210 
streptokokken en verschillende anaerobe bacteriën) en hun gevoeligheid voor antibiotica. Lokale 211 
regionale antimicrobiële surveillancedata (het vóórkomen van, en trends in, antimicrobiële 212 
resistentie bij pathogenen) zijn van belang om deze inschatting te kunnen maken.  213 

Empirische antibiotische therapie betreft vaak het gebruik van breedspectrumantibiotica. De 214 
breedte van het antibiotische regime dient gemaakt te worden op de klinische ruimte die men 215 
heeft. Centraal hierbij staat de vraag hoe ziek de patiënt is en in welke mate het acceptabel is 216 
dat het gekozen antibiotische regime niet dekkend is (bijv. is er sprake van een ander pathogeen 217 
of is het te verwachten micro-organisme resistent voor het empirisch beleid). Bij een septische 218 
patiënt is er bijvoorbeeld minder ruimte dan bij een patiënt met een cellulitis zonder koorts.  219 

De laatste jaren wordt er een toename van resistentie bij micro-organismen gezien. Dit kan 220 
worden toegeschreven aan factoren als het eerder gebruik van antibiotica, reizen naar een 221 
gebied waar veel antibioticaresistentie voorkomt, of een recente opname in ziekenhuizen. In het 222 
laatste voorbeeld kan er uitselectie van een resistente bacterie door behandeling met antibiotica 223 
hebben plaatsgevonden (zie figuur 2); of de patiënt is gekoloniseerd geraakt met een resistente 224 
bacterie die in het ziekenhuis voor komt (‘ziekenhuisbacterie’)). 225 

Gerichte antibiotische behandeling (‘targeted approach’) 226 
Dit betreft therapie die aangepast is aan een gevonden verwekker. Het uitgangspunt is dat 227 
voorafgaande aan start van de empirische antibiotische therapie een microbiële kweek wordt 228 
afgenomen zodat de therapie zo spoedig mogelijk aangepast kan worden. Dit dient plaats te 229 
vinden op basis van de microbiologische kweekuitslag. Vragen die daarbij gesteld kunnen worden 230 
zijn: is het gevonden micro-organisme ook daadwerkelijk de verwachte verwekker? Kunnen er nog 231 
meerdere micro-organismen bij betrokken zijn? Hoe kan op basis van het resistentiepatroon van 232 
de verwekker versmald worden naar een gerichte, therapie? In de ziekenhuizen wordt, in het 233 
kader van ‘antimicrobial stewardship’ elk antibiotisch beleid geëvalueerd en zo nodig aangepast.  234 

Overwegingen bij het juist gebruik van antibiotica 235 
Therapeutisch effect ter plaatse van de infectie 236 
Om effectief te kunnen zijn dient een adequate antibiotische concentratie op de plek van de 237 
infectie te worden bereikt. Over het algemeen is dit in de mondholte geen groot probleem. 238 
Echter zijn er wel enkele situaties waarbij men zich bedacht moet zijn van het risico op 239 
therapiefalen. Zo bestaat bij een (groot) abces de mogelijkheid dat het antibioticum onvoldoende 240 



 

 

in het abces kan penetreren, hetgeen kan resulteren in falen van de behandeling. Het 241 
antibioticum onderdrukt het ziekteproces maar is onvoldoende in staat om het abces op te 242 
ruimen.  243 

Een andere mogelijkheid voor falen van de behandeling is dat de empirische antibiotische keuze 244 
niet aansluit bij de microbiële verwekker(s) en hun antibiotische gevoeligheid. In de praktijk 245 
dient een kweek afgenomen te worden om de bacteriële verwekker(s) en hun antibiotische 246 
gevoeligheid in kaart te brengen. De antibiotische therapie kan daarna gericht versmald worden 247 
op basis van de kweekbevindingen. In de eerstelijns mondzorgpraktijk is de logistiek rondom 248 
kweken meestal niet ingericht, in de tweede lijn wel.  249 

Ook zijn niet alle tandheelkundige infecties hetzelfde. Bij parodontitis en peri-implantitis is er 250 
sprake van de aanwezigheid van een biofilm. Dit is een driedimensionale structuur van bacteriën 251 
die zich in een polysacchariden-matrix bevinden. Hierdoor kunnen antibiotica minder goed 252 
doordringen. In vitro- en in vivo-experimenten tonen aan dat de minimale concentratie van een 253 
antibioticum om werkzaam te kunnen zijn, vele malen hoger ligt dan bij bijvoorbeeld een 254 
‘standaard’ weke delen-infectie. Tevens bevinden bacteriën in zo’n biofilm zich in een status van 255 
verminderde metabole activiteit en delen daardoor langzamer.(11, 12) De activiteit van bepaalde 256 
antibiotica die bijvoorbeeld specifiek werkzaam zijn tegen actief, delende, bacteriën is daardoor 257 
beperkt. Biofilm infecties zijn dan ook lastiger te behandelen infecties.  258 

Het ontstaan van resistentie 259 
Behalve dat sommige bacteriën al van nature (intrinsiek) resistent zijn voor bepaalde antibiotica 260 
kan resistentie zich ook ontwikkelen. Dit is op verschillende manieren mogelijk: resistentie kan 261 
ontstaan door een chromosomale mutatie bij een specifieke bacterie, of doordat een bacterie 262 
genetisch materiaal uit de omgeving opneemt. Bacteriën kunnen bijvoorbeeld in een biofilm 263 
genetisch materiaal uitwisselen en daardoor resistentie verwerven. Klinische relevantie hiervan 264 
ontstaat echter vooral bij uitselectie van deze resistente stammen. Doordat een bacteriële 265 
populatie aan antibiotica wordt blootgesteld, zullen gevoelige bacteriële stammen worden 266 
geëlimineerd, en worden resistente stammen in de gelegenheid gesteld om zich te 267 
vermenigvuldigen en verder te prolifereren. Dit resulteert in een populatie die met name bestaat 268 
uit resistente stammen (Figuur 2.) Hoe smaller het spectrum van een voorgeschreven 269 
antibioticum, hoe kleiner de kans op het ontwikkelen, en uitgroeien van dergelijke resistente 270 
populaties. Bij gerichte therapie kan hierop geanticipeerd worden door het antibioticum aan te 271 
passen aan het resistentiepatroon van de verwekker. Het is belangrijk te beseffen dat dit principe 272 
van selectie zich niet alleen op de plaats van infectie afspeelt maar overal waar microbiota 273 
blootgesteld worden aan antibiotica. Orale antibiotica hebben daarom (negatieve) effecten ver 274 
buiten het gebied waar de infectie zich bevindt. In dit opzicht is de topicale toepassing van 275 
antibiotica gunstiger. Er treedt elders in het lichaam geen selectie van resistentie stammen op. 276 
Daarnaast is er een kleinere kans op systemische bijwerkingen. 277 

De selectie van resistente populaties is niet alleen van belang voor de individuele patiënt (bijv. 278 
wanneer een patiënt in de toekomst antibiotisch behandeld zal moeten worden voor een infectie) 279 
maar ook voor de samenleving. Een patiënt die gekoloniseerd is met een resistente bacteriële 280 
stam kan deze ook in zorginstellingen, vaak via de handen van zorgmedewerkers, overdragen aan 281 
andere patiënten. Dit is een reden waarom naast het voorkomen van resistentie, ook 282 
infectiepreventiemaatregelen van groot belang zijn. Patiënten die gekoloniseerd raken met 283 
resistente micro-organismen hebben een hogere kans op een nadelig beloop van de infectie met 284 
complicaties. 285 

De selectie van resistente stammen is ook afhankelijk van het type microbiota waarin de initiële 286 
resistente stam zich bevindt. Zo blijkt uit onderzoek dat de orale microbiota zich na antibiotische 287 
blootstelling relatief snel herstelt. De microbiota van de darm daarentegen herstelt zich veel 288 



 

 

minder voorspoedig en zelfs 12 maanden na de antibiotische toediening kunnen er nog 289 
resistentiegenen in de feces worden gevonden.(13) Via de ontlasting kunnen resistente stammen 290 
ook in het milieu terecht komen, hetgeen resulteert in verdere verspreiding.  291 

Ook kan antibioticagebruik leiden tot een (langdurige) disbalans van de microbiota (dysbiose). 292 
Verstoring van de microbiota in de tractus gastro-intestinalis kan resulteren in pathologie. Zo is 293 
het gebruik van clindamycine meer geassocieerd met overgroei van Clostridium difficile dan 294 
smalspectrum penicillines. Daarnaast geldt dat hoe langer een antibioticum wordt gebruikt, hoe 295 
groter dit risico is. Toxinen van Clostridium difficile kunnen diarree veroorzaken en in sommige 296 
gevallen resulteren in een (levensbedreigende) pseudomembraneuze colitis.  297 

 298 

Figuur 2. Schematische weergave van het ontstaan van antibioticaresistentie door natuurlijke 299 
selectie. In dit voorbeeld is het startpunt een grote bacteriepopulatie die voornamelijk bestaat 300 
uit bacteriën die gevoelig zijn voor het antibioticum en een aantal bacteriën die hier toevallig 301 
resistent tegen zijn. Na blootstelling aan het antibioticum zullen de meeste gevoelige antibiotica 302 
gedood worden. Doordat de kolonisatieweerstand minder wordt en er ruimte ontstaat om uit te 303 
groeien, zal het aandeel van de resistente stammen in de populatie toenemen. Het eindresultaat 304 
zal een populatie zijn die voornamelijk bestaat uit resistente bacteriën (Figuur overgenomen van 305 
website met toestemming van de ReAct group (14)). 306 

Toxiciteit en allergieën 307 
Het antibioticum van voorkeur dient zo weinig mogelijk toxisch te zijn voor de patiënt. Na 308 
toediening kan een patiënt klachten als misselijkheid, hoofdpijn of diarree ontwikkelen. Het is 309 
van belang om te benadrukken dat het hierbij gaat om bijwerkingen en niet over mogelijke 310 
allergieën. In een systematische review over het voorschrijven van antibioticaprofylaxe bij onder 311 
andere ingrepen in de mondzorg bleek dat verlengde profylaxe, in vergelijking met eenmalige 312 
profylaxe, vaker gepaard gaat met bijwerkingen.(8)  313 

Bij allergieën gaat het om een overgevoeligheidsreactie die door antibiotische blootstelling wordt 314 
uitgelokt en resulteert in een immunologische reactie. Voor de mondzorg zijn er twee relevante 315 
allergische reacties die onderscheiden kunnen worden: de vroege reactie (treedt binnen zes uur 316 
op) en de late reactie (kan binnen zes uur optreden, maar meestal na twee tot vijf dagen). De 317 
vroege reactie is vaak immunoglobuline E (IgE) gemedieerd en kan urticaria, angio-oedeem en 318 
soms anafylaxie veroorzaken. (5) De late reactie betreft vaak een maculopapulaire rash en is T-319 
cel gemedieerd. Hierbij gaat het maar zelden om ernstige cutane reacties. 320 

Ongeveer 10% van alle in het ziekenhuis opgenomen patiënten rapporteert een ‘antibiotica-321 
allergie’. Echter maar bij maximaal 10% van deze gerapporteerde 10% is er sprake van een reële 322 



 

 

allergie. Dit heeft gevolgen voor de patiënt: er wordt meer breedspectrumantibiotica 323 
voorgeschreven of er wordt uitgeweken naar een minder effectief middel met mogelijk meer 324 
bijwerkingen. In de praktijk blijkt dat wanneer er eenmaal een antibiotische overgevoeligheid in 325 
het dossier van de patiënt staat vermeld, deze vaak langdurig gerapporteerd blijft. In het kader 326 
van antimicrobial stewardship (zie volgende paragraaf) is het van belang om niet reële 327 
overgevoeligheden te identificeren en uit het dossier te verwijderen. Vaak kan dit met een 328 
gerichte anamnese. Soms is een consult van een allergoloog nodig (5). Dit komt de patiëntenzorg 329 
ten goede. Praktische handvatten voor het omgaan met knelpunten rondom antibiotica-allergie 330 
worden uitgewerkt in de SWAB-richtlijn ‘Handelswijze bij vermoede antibiotica-allergie’, [t.z.t. 331 
link opnemen] waarvan de publicatie eind 2021 verwacht wordt.  332 

Antimicrobial stewardship 333 
Sinds enkele jaren wordt antimicrobial stewardship veel toegepast in de Nederlandse 334 
ziekenhuizen. Door middel van de antimicrobial stewardship programs (ASP) wordt doelmatig en 335 
passend gebruik van antibiotica nagestreefd. Hierbij wordt een balans gezocht tussen de optimale 336 
behandeling voor de individuele patiënt (succes van therapie en weinig toxiciteit) en de 337 
potentiële negatieve effecten (ontwikkelen van antimicrobiële resistentie) voor toekomstige 338 
patiënten respectievelijk de samenleving. Antimicrobial stewardship wordt ook wel omschreven 339 
als een serie maatregelen die ervoor zorgt dat dat effectieve antibiotische therapie behouden 340 
blijft voor de personen die antibiotica in de toekomst nodig hebben.  341 

Een doelstelling daarbij is om de antibiotische therapie voor de individuele patiënt te 342 
optimaliseren. Hierbij valt te denken aan het starten van de juiste empirische antibiotica, 343 
kweken afnemen voorafgaand aan start van therapie, evaluatie van de juiste indicatie, tijdig 344 
overgaan van intraveneuze naar orale therapie, de juiste behandelduur vaststellen en het 345 
‘ontlabelen’ van niet-reële overgevoeligheden. Om dit alles te kunnen bereiken is het 346 
noodzakelijk dat nationale en ook lokale richtlijnen aanwezig zijn als de norm.  347 

Verder is ook lokale en nationale surveillance van antimicrobiële resistentie (in welke mate 348 
resistentie voor bepaalde antibiotica bij specifieke bacteriën voorkomt; en hoe deze zich in de 349 
tijd ontwikkelt) van groot belang. Hierbij wordt bijv. jaarlijks de antimicrobiële gevoeligheid in 350 
kaart gebracht. Deze cijfers zijn beslissend voor de lokale keuze voor de empirische antibiotische 351 
therapie.  352 

Ook in de huisartspraktijk wordt antimicrobial stewardship toegepast. Dit aangezien de meeste 353 
antibiotica (80%) in de Nederlandse gezondheidszorg in de eerste lijn (inclusief mondzorg) worden 354 
voorgeschreven. De eerste lijn heeft dan ook een sleutelpositie in het voorkómen van 355 
antibioticumresistentie.(15) Een voorbeeld hiervan is het geven van spiegelinformatie aan de 356 
huisartsen. Zo wordt jaarlijks landelijk het antibiotisch voorschrijfgedrag van huisartsen in kaart 357 
gebracht. Deze data zijn relevant voor het stimuleren van het doelmatig voorschrijven van 358 
antibiotica. Het blijkt dat er tussen huisartsen grote verschillen bestaan in het voorschrijfvolume 359 
van antibiotica. Ook het organiseren van Farmacotherapeutische overleggen (FTO) en 360 
Diagnostische Toets Overleggen (DTO) behoort tot het antimicrobial stewardship in de eerste lijn. 361 
Dit zijn regionale en periodieke overlegmomenten waarbij in een veilige omgeving het 362 
antibiotisch voorschrijfgedrag van de verschillende huisartsenpraktijken wordt besproken. De 363 
regionale resistentiecijfers worden hierbij in ogenschouw genomen en er wordt gekeken of het 364 
antibiotisch voorschrijfgedrag hierbij aansluit. Dergelijke bijeenkomsten hebben geregeld een 365 
thematisch karakter en zijn vaak gebaseerd op recent (herziene) richtlijnen.  366 
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KIMO Klinische praktijkrichtlijn 419 

Antibioticumgebruik in de mondzorg 420 

Inleiding 421 

Deze klinische praktijkrichtlijn (KPR) behandelt het aanbevolen beleid t.a.v. antibioticagebruik 422 
bij ingrepen in de mondzorg in de algemene mondzorg- en poliklinische praktijk.  423 

De volgende onderwerpen komen in deze KPR aan de orde: 424 
 Algemene principes van rationeel antibioticumgebruik 425 

 Indicaties voor profylactisch antibioticumgebruik, incl. preventie van medicatie gerelateerde 426 
osteonecrose van de kaak (MRONJ) 427 

 Indicaties voor therapeutisch antibioticumgebruik, inclusief indicaties voor microbiologisch 428 
onderzoek 429 

Voor wie is de richtlijn bedoeld? 430 
Deze KPR is bedoeld voor mondhygiënisten, tandartsen en tandarts-specialisten. Ook andere 431 
(mond)zorgverleners kunnen hun voordeel doen met deze KPR. 432 

Hoe is de richtlijn tot stand gekomen? 433 
Zie werkwijze. 434 

Aanleiding voor het maken van de richtlijn 435 
Onder mondzorgprofessionals is door het KIMO in 2019 een peiling gehouden met de vraag voor 436 
welk onderwerp een klinische praktijkrichtlijn wenselijk werd geacht in het kader van het 437 
meerjarenprogramma van het Kennisinstituut Mondzorg (KIMO). Hieruit kwam naar voren dat 438 
antibioticagebruik, en de nadelen daarvan, het meest gewenste onderwerp was in de 439 
mondzorgpraktijk.  440 

Tandartsen en tandarts-specialisten schrijven medicatie voor aan patiënten. In de praktijk 441 
worden met name antibiotica en NSAID’s voorgeschreven. Zo werd in 2018 ruim een kwart miljoen 442 
keer amoxicilline voorgeschreven door tandartsen, op een totaal van 365.000 penicillinerecepten. 443 
Ook macroliden (37.000) en metronidazol (22.000) staan in de top 7 van meest voorgeschreven 444 
medicatie in de mondzorg.(1) Echter ontbreekt een evidence-based richtlijn over juist gebruik 445 
van antibiotica. Voor beslissingsondersteuning met betrekking tot NSAID’s en overige pijnstillers 446 
kan de NHG-standaard Pijn gebruikt worden, die ook goed toepasbaar is voor de mondzorg.  447 

Het ontbreken van een duidelijke richtlijn over antibioticagebruik in combinatie met de 448 
onzekerheid over het gebruik van antibiotica kan leiden tot het ten onrechte voorschrijven van 449 
antibiotica of juist het ten onrechte nalaten daarvan (over- en ondergebruik). 450 

In een onderzoek van de KNMT werd het voorschrijfgedrag van tandartsen uitgevraagd aan de 451 
hand van fictieve casusbeschrijvingen. Volgens de auteurs van dit artikel beoordeelde 11% van de 452 
respondenten de casussen juist, bij 39% zou sprake zijn van onderbehandeling, bij 24% van 453 
overbehandeling en bij 26% van zowel over- als onderbehandeling. 55% van de respondenten gaf 454 
aan behoefte te hebben aan een richtlijn voor het voorschrijven van antibiotica bij 455 
tandheelkundige behandelingen.(2) Ook uit ander Nederlands onderzoek bleek dat tandartsen en 456 
studenten tandheelkunde onvoldoende competent zijn in het voorschrijven van medicatie.(3) Ook 457 
uit buitenlands onderzoek is dit bekend. Farmacotherapeutische kennis, (4-10) en kennis in 458 
voorschrijven van medicatie is beperkt,(11, 12) zowel bij studenten tandheelkunde als bij 459 



 

 

tandartsen en tandarts-specialisten,(13-15) met name ten aanzien van voorschrijven van 460 
antibiotica.(16-20)  461 

Een nadeel van het gebruik van antibiotica is het ontstaan van antimicrobiële resistentie. Dit is 462 
een wereldwijd probleem, waarbij de WHO heeft opgeroepen tot verantwoord gebruik van 463 
antibiotica. Antimicrobial stewardship staat hierbij centraal. Verantwoord antibioticagebruik is 464 
belangrijk om resistentie te beperken, zodat ook in de toekomst patiënten succesvol met 465 
antibiotica behandeld kunnen worden. Principes van antimicrobial stewardship zijn: 466 

M Microbiologisch onderzoek waar mogelijk 467 
I Indicaties voor antibioticagebruik zijn evidence-based 468 
N Nauw (smal) spectrum vereist 469 
D Dosering past bij plaats en type infectie 470 
M Minimaliseer duur van de behandeling 471 
E Eén antibioticum (monotherapie) in de meeste gevallen 472 

Deze principes zijn nog niet volledig geïmplementeerd in de mondzorg. 473 

Op 13 december 2019 is een Invitational Conference georganiseerd met als doel knelpunten te 474 
inventariseren en te prioriteren met betrekking tot antibioticagebruik in de mondzorg.  475 

De resultaten van deze bijeenkomst zijn besproken in de Richtlijn Advies Commissie (RAC) van 476 
het KIMO, die vervolgens besloten heeft tot het instellen van een Richtlijn Ontwikkel Commissie 477 
(ROC).  478 

Afkortingenlijst 479 
[wordt in eindredactiefase aangevuld] 480 

Geldigheid 481 
Het KIMO is als houder van deze praktijkrichtlijn de eerstverantwoordelijke voor het actualiseren 482 
van de richtlijn. De aan deze praktijkrichtlijn deelnemende wetenschappelijke verenigingen of 483 
gebruikers ervan delen de verantwoordelijkheid en informeren de eerstverantwoordelijke over 484 
relevante ontwikkelingen binnen hun vakgebied. Deze ontwikkelingen kunnen aanleiding zijn om 485 
(delen van) de praktijkrichtlijn te herzien voor de geldigheidsdatum. Uiterlijk in december 2026 486 
bepaalt het bestuur van KIMO, mede op advies van de RAC, of deze praktijkrichtlijn nog actueel 487 
is. Wanneer nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven, zal dit eerder gebeuren. Als de 488 
richtlijn geheel of gedeeltelijk moet worden herzien, dan wordt daarvoor een herzieningstraject 489 
gestart, met het instellen van een nieuwe ROC. 490 

Doel 491 
De klinische praktijkrichtlijn ‘Antibioticumgebruik in de mondzorgpraktijk’ heeft als doel het 492 
uitbrengen van uniforme, zoveel mogelijk wetenschappelijk onderbouwde en hiernaast met 493 
klinische ervaring en expertise onderbouwde aanbevelingen met betrekking tot 494 
antibioticumgebruik in de mondzorg. Daarbij komen profylactisch en therapeutisch gebruik van 495 
antibiotica aan de orde, evenals de indicatie voor microbiologisch onderzoek. Het doel hiervan is 496 
mondhygiënisten, tandartsen, tandarts-specialisten van aanbevelingen te voorzien, zodat onnodig 497 
gebruik van antibiotica wordt voorkómen en aangegeven wordt wanneer antibiotica wél 498 
geïndiceerd zijn.  499 

Doelgroep 500 
De richtlijn is van toepassing op alle patiënten die bepaalde ingrepen in de mondzorg ondergaan 501 
(implantologie, bottransplantatie, sinusbodemelevatie, endodontologie, operatieve verwijdering 502 
verstandskiezen, apexresectie) en patiënten met een bepaalde infectie in de mondholte 503 



 

 

(parodontitis, (peri)implantitis, dentogene infecties, peri-apicaal granuloom/parodontitis 504 
apicalis, abces) in de algemene mondzorgpraktijk. 505 

De richtlijn gaat niet over endocarditisprofylaxe of antibioticumprofylaxe bij mensen met een 506 
gewrichtsprothese en ook niet over speekselklierpathologie. Klinische zorg valt buiten het bestek 507 
van deze richtlijn. 508 

De richtlijn is bedoeld voor mondhygiënisten, tandartsen en tandarts-specialisten.  509 

Initiatief 510 
Op initiatief van het Kennisinstituut Mondzorg (KIMO) is in 2019 gestart met de voorbereiding van 511 
de ontwikkeling van deze praktijkrichtlijn. De ontwikkeling van deze praktijkrichtlijn staat in het 512 
jaarplan en de meerjarenbegroting van KIMO.  513 

Financiering 514 
De ontwikkeling van de richtlijn ‘Antibioticumgebruik in de mondzorg’ is gefinancierd vanuit het 515 
meerjarenprogramma voor klinische praktijkrichtlijnen van KIMO. 516 

Samenstelling van de Richtlijn Ontwikkel Commissie (ROC) 517 
Deze klinische praktijkrichtlijn is ontwikkeld door een door het KIMO benoemde commissie, 518 
bestaande uit de volgende personen: 519 

 Prof.dr. F.R. Rozema, hoogleraar orale geneeskunde ACTA/Amsterdam UMC, MKA-chirurg, 520 
Amsterdam (voorzitter ROC) 521 

 Drs. M.K. Tuut, epidemioloog/richtlijnmethodoloog, PROVA, Varsseveld (secretaris ROC) 522 

 Dr. S. Bizzarro, tandarts-parodontoloog, ACTA, Amsterdam, namens de Nederlandse 523 
Vereniging voor Parodontologie 524 

 M.J.C. de Bruin, mondhygiënist, Mijdrecht, namens NVM-Mondhygiënisten 525 

 Dr. J.I. Drouven-Kamstra, MKA-chirurg-implantoloog NVOI, UMCG, Groningen, namens de 526 
Nederlandse Vereniging voor Orale Implantologie  527 

 Drs. Y.M. Heukelom, tandarts-algemeen practicus, Harmelen, namens de Koninklijke 528 
Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde 529 

 Drs. V. Lu, tandarts-algemeen practicus, Utrecht, namens de Nederlandse Wetenschappelijke 530 
Vereniging van Tandartsen 531 

 Dr. J. ten Oever, internist-infectioloog, Radboudumc, Nijmegen, namens de Nederlandse 532 
Internisten Vereniging 533 

 Dr. A.R. Özok, tandarts-endodontoloog, ACTA, Amsterdam, namens de Nederlandse 534 
Vereniging voor Endodontologie 535 

 Dr. S.E.C. Pichardo, MKA-chirurg, LUMC, Leiden, namens de Nederlandse Vereniging voor 536 
Mond-, Kaak- en Aangezichtschirurgie 537 

 Drs. D.R. Rijkens, tandarts-implantoloog NVOI, ACTA, Amsterdam, namens de Associatie 538 
Nederlandse Tandartsen 539 

 Drs. T.J.H. Siebers, arts-microbioloog, tandarts niet praktiserend, CERTE Medische 540 
Diagnostiek en Advies, Groningen, namens de Stichting Werkgroep Antibioticabeleid 541 

MKT heeft het literatuuronderzoek verricht en concepten voor de richtlijnteksten geschreven, 542 
met input en feedback van FRR, SB, MJCdB, JIDK, YMH, VL, JtO, RÖ, SECP, DRR en TJHS. Alle 543 
concepten zijn bediscussieerd in online vergaderingen van de ROC. Redactie van de concept 544 



 

 

richtlijnteksten heeft plaatsgevonden door FRR en MKT, aan de hand van commentaren 545 
ingebracht door de leden van de ROC. MKT heeft de ROC-vergaderingen genotuleerd. Alle ROC-546 
leden zijn verantwoordelijk en stemmen in met de volledige tekst van deze richtlijn. 547 

Belangenverklaring 548 
De leden van de ROC hebben schriftelijk verklaard of ze in de laatste vijf jaar een (financieel 549 
ondersteunde) betrekking onderhielden met commerciële bedrijven, organisaties of instellingen 550 
die in verband staan met het onderwerp van de richtlijn. Hierbij is geen belemmering voor 551 
participatie in de ROC geconstateerd. De belangenverklaringen zijn op te vragen bij het KIMO. 552 

Methode ontwikkeling 553 
Evidence-based. 554 

Werkwijze 555 
De ontwikkeling van de richtlijn ‘Antibioticumgebruik in de mondzorg’ is uitgevoerd volgens de 556 
criteria, die zijn beschreven in het AGREE-II instrument. Dit is een internationaal gevalideerd en 557 
geaccepteerd handvat voor de ontwikkeling van evidence-based richtlijnen.(21) Daarnaast is 558 
gebruik gemaakt van de adviezen van de Leidraad voor Kwaliteitsstandaarden, zoals beschreven 559 
door de Adviesgroep Kwaliteitsstandaarden van het Zorginstituut Nederland.(22) Ook is het 560 
Toetsingskader kwaliteitsstandaarden en meetinstrumenten 2015, versie 3.0 geraadpleegd.(23) 561 

De kracht van het wetenschappelijke bewijs is beoordeeld volgens de principes van de GRADE 562 
methodiek. De GRADE evidence profielen zijn gemaakt met de guidelinedevelopment tool 563 
(http://gdt.guidelinedevelopment.org/app/). GRADE staat voor ‘Grading Recommendations 564 
Assessment, Development and Evaluation’ (www.gradeworkinggroup.org). 565 

Alle leden van de ROC hebben ten minste geparticipeerd in een eendaagse EBRO-training, 566 
verzorgd door KIMO, of zijn geschoold in het ontwikkelen van EBRO-richtlijnen. 567 

Knelpuntenanalyse 568 
Op 13 december 2019 is een Invitational Conference georganiseerd met als doel knelpunten te 569 
inventariseren en te prioriteren over gebruik van antibiotica in de mondzorg. Voor deze 570 
invitational conference waren de volgende partijen uitgenodigd. De deelnemers zijn met een * 571 
aangegeven: 572 
 ACTA Amsterdam 573 

 Associatie Nederlandse Tandartsen* 574 

 Consumentenbond 575 

 Federatie Tandheelkundige Wetenschappelijke Verenigingen 576 

 Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd 577 

 Instituut Verantwoord Medicijngebruik 578 

 Ivoren Kruis 579 

 Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie* 580 

 Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Tandheelkunde* 581 

 Ministerie van VWS 582 

 Nederlands Huisartsen Genootschap 583 

 Nederlandse Vereniging voor Gerodontologie 584 

 Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie 585 



 

 

 NVM-Mondhygiënisten* 586 

 Nederlandse Vereniging van Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie* 587 

 Nederlandse Vereniging voor Orale Implantologie 588 

 Nederlandse Vereniging voor Endodontologie* 589 

 Nederlandse Vereniging voor Parodontologie* 590 

 Nederlandse Wetenschappelijke Vereniging van Tandartsen* 591 

 Opleidingen Mondzorgkunde 592 

 Patiëntenfederatie Nederland 593 

 Radboudumc Tandheelkunde 594 

 Richtlijn Advies Commissie KIMO* 595 

 RIVM 596 

 Stichting Bijwerkingencentrum Lareb 597 

 Stichting Werkgroep Antibiotica Beleid* 598 

 TNO 599 

 UMCG, CTM* 600 

 Vereniging Medisch Tandheelkundige Interactie* 601 

 Verenso 602 

 Zorginstituut Nederland 603 

 Zorgverzekeraars Nederland 604 

Een lijst met mogelijke knelpunten is aan de deelnemers van de invitational conference 605 
voorgelegd en bediscussieerd. Ook zijn eventuele aanvullende knelpunten geïnventariseerd. Het 606 
resultaat van de invitational conference is besproken in de richtlijnadviescommissie van KIMO en 607 
de ROC, waarna de knelpunten en uitgangsvragen zijn vastgesteld. Het richtlijnontwikkeltraject is 608 
in maart 2020 van start gegaan. 609 

Uitgangsvragen en uitkomstmaten 610 
Vanwege de COVID-19 pandemie heeft de startbijeenkomst van de ROC, waarin normaliter 611 
uitgangsvragen worden vastgesteld en verdere uitwerking in PICO’s (Patiënten/Populatie, 612 
Interventie, Controle, Uitkomst (Outcome)) wordt geschreven, geen doorgang kunnen vinden. Dit 613 
is nu via e-mailconsultatie van de ROC gebeurd. De PICO’s zijn uitgewerkt door de bij de ROC 614 
betrokken richtlijnmethodoloog, daarbij bijgestaan door inhoudelijk betrokken leden van de ROC 615 
per uitgangsvraag. De volgende uitgangsvragen, inclusief PICO’s, uitkomstmaten en wijze van 616 
uitwerking zijn vastgesteld: 617 

Module Algemene principes van rationeel antibioticumgebruik 618 

Als achtergrond om de principes van de antibiotic stewardship en relatie tot de tandheelkundige 619 
praktijk te omschrijven. 620 

Module 1. Profylaxe 621 

Uitgangsvraag 1a. Bij welke ingrepen in de algemene mondzorg is antibioticaprofylaxe 622 
geïndiceerd ter voorkoming van infecties? 623 



 

 

Uitwerking in PICO: 624 

P Patiënten die bepaalde ingrepen in de mondzorg ondergaan: 625 
 a. Implantologie (en peri-implantologische chirurgie, botregeneratie, aanbrengen 626 
  membraan of botsubstituut rondom een element) 627 
 b. Bottransplantatie (incl. augmentatie, zowel bij parodontologische als implantolo-628 
  gische behandelingen) 629 
 c. Sinusbodemelevatie (mits uitgevoerd in de algemene praktijk of poliklinieken) 630 
 d. Endodontologie 631 
 e. Operatieve verwijdering verstandskiezen 632 
 f. Apexresectie/apicale chirurgie 633 
 g. Parodontologie (incl. flap-operaties, parodontale chirurgie) 634 
I: Systemisch profylactisch antibioticagebruik (incl. peri-operatief, incl. verlengde 635 

(extended) profylaxe) 636 
C: Geen profylactisch antibioticagebruik 637 
O: a. Postoperatieve infecties 638 
 b. Klinisch succes van de ingreep 639 

Uitgangsvraag 1b. Is antibioticaprofylaxe geïndiceerd ter preventie van medicatie gerelateerde 640 
osteonecrose van de kaak (MRONJ) bij patiënten die antiresorptieve of anti-angiogenese 641 
medicatie gebruiken en die een (invasieve) ingreep moeten ondergaan? 642 

Uitwerking in PICO: 643 

P Patiënten met een verhoogd risico op MRONJ (vanwege gebruik van antiresorptieve of anti-644 
angiogenese medicatie) die een (invasieve) ingreep moeten ondergaan in de algemene 645 
praktijk 646 

I Profylactische behandeling met antibiotica  647 
C Geen behandeling met antibiotica 648 
O Optreden van MRONJ 649 

Module 2. Behandeling 650 

Uitgangsvraag 2a. Bij welke patiënten is therapeutisch antibioticumgebruik geïndiceerd in de 651 
algemene mondzorg? 652 

Uitwerking in PICO: 653 

P Patiënten in de algemene mondzorgpraktijk met: 654 
 a. Parodontitis  655 
 b. Peri-implantitis 656 
 c. Dentogene infecties 657 
 d. Peri-apicaal granuloom/parodontitis apicalis 658 
 e. Abces 659 
I Therapeutisch antibioticumgebruik (systemisch) 660 
C Geen therapeutisch antibioticumgebruik 661 
O a. Genezing van de infectie 662 
 b. Klinisch succes van de therapie 663 

Strategie voor zoeken en selecteren van literatuur 664 
Modules 1 en 2 zijn uitgewerkt met behulp van systematisch literatuuronderzoek, zie daarvoor de 665 
betreffende modules. De module over algemene principes van rationeel antibioticumgebruik is 666 
geschreven aan de hand van gangbare literatuur. Ook is gebruik gemaakt van richtlijnen uit 667 
binnen- en buitenland. Bij het literatuuronderzoek was er telkens sprake van samenwerking 668 
tussen de richtlijnmethodoloog en één of meer ROC-leden.  669 



 

 

Beoordeling van de literatuur 670 
Alle geselecteerde literatuur is, in full-text, beoordeeld op kwaliteit en inhoud door de aan de 671 
ROC verbonden richtlijnmethodoloog. De bevindingen hieruit zijn samengevat in tabellen met 672 
studiekarakteristieken (zie de betreffende modules) en bovendien kort beschreven bij de 673 
uitwerking van de uitgangsvragen in de hoofdtekst.  674 

De kracht van het wetenschappelijke bewijs is beoordeeld volgens de principes van de GRADE 675 
methodiek.(24-30). GRADE evidence profielen, gemaakt met de guidelinedevelopment tool 676 
(http://gdt.guidelinedevelopment.org/app/) per uitgangsvraag zijn weergegeven (zie de betreffende 677 
modules). Op basis van de evidence zijn conclusies geformuleerd, voorzien van een gradering 678 
volgens de GRADE methodiek. De betekenis van deze gradering is als volgt: 679 

GRADE Symbool Definitie 

Hoog   Er is veel vertrouwen dat het werkelijke effect dicht in de buurt ligt 
van de schatting van het effect 

 Het is zeer onwaarschijnlijk dat de conclusie verandert als er verder 
onderzoek wordt gedaan 

Matig O  Er is matig vertrouwen in de schatting van het effect: het werkelijke 
effect ligt waarschijnlijk dicht bij de schatting van het effect, maar er 
is een mogelijkheid dat het hier substantieel van afwijkt 

 Het is mogelijk dat de conclusie verandert als er verder onderzoek 
wordt gedaan 

Laag OO  Er is beperkt vertrouwen in de schatting van het effect: het werkelijke 
effect kan substantieel verschillend zijn van de schatting van het effect 

 Het is waarschijnlijk dat de conclusie verandert als er verder onderzoek 
wordt gedaan 

Zeer 
laag 

OOO  Er is weinig vertrouwen in de schatting van het effect: het werkelijke 
effect wijkt waarschijnlijk substantieel af van de schatting van het 
effect 

 De conclusie is zeer onzeker 

Meta-analyses voor deze richtlijn zijn gemaakt met RevMan 5.3. 680 

Van evidence naar aanbevelingen 681 
In de klinische besluitvorming zijn naast (de kwaliteit van) het wetenschappelijk bewijs ook 682 
andere aspecten van belang. Dit betreft onder meer waarden en voorkeuren van patiënten, 683 
kosten, balans tussen gewenste en ongewenste effecten van interventies en organisatorische 684 
aspecten.(24, 25). Op basis van de evidence en de overige overwegingen zijn vervolgens door de 685 
ROC aanbevelingen geformuleerd.  686 

Op het gebied van antibiotica in de mondzorg is nauwelijks literatuur van adequate 687 
wetenschappelijke kwaliteit beschikbaar. De kwaliteit van het gevonden bewijs is bij veel 688 
conclusies dan ook laag tot zeer laag. Dat heeft tot gevolg dat bij het formuleren van de 689 
aanbevelingen gebruik gemaakt moest worden van de klinische ervaring en expertise van de leden 690 
van de ROC. 691 

Dat de beschikbare wetenschappelijke literatuur slechts beperkt antwoord geeft op de 692 
uitgangsvragen, betekent niet dat de geformuleerde aanbevelingen amper waarde hebben. Bij de 693 
al dan niet strikte formulering van de aanbevelingen is door de ROC rekening gehouden met de 694 
beschikbare evidence, kennis en praktijkervaring. 695 

Over de overwegingen en de aanbevelingen is in bijeenkomsten van de ROC consensus bereikt op 696 
basis van klinische expertise, Good Clinical Practice, uitgangspunten van antibiotic stewardship 697 



 

 

en farmacokinetische principes van antibiotica en/of medicatiegebruik in het algemeen. 698 
Daarnaast zijn teksten verder aangescherpt met schriftelijke rondes binnen de ROC. 699 

Indicatorontwikkeling 700 
Deze voorgestelde indicatoren zijn uitdrukkelijk bedoeld voor interne kwaliteitsborging en -701 
verbetering (met minimale registratielast): 702 
 Percentage patiënten in de mondzorgpraktijk aan wie antibiotica is voorgeschreven met 703 

onderverdeling naar indicatie en keuze (middel, dosering, duur) van antibiotica 704 

 Percentage patiënten bij wie medicatie gerelateerd aan MRONJ is vastgelegd 705 

 Percentage patiënten aan wie verlengde antibioticaprofylaxe is voorgeschreven 706 

Klankbordgroep 707 
De klankbordgroep is gedurende het ontwikkeltraject van de richtlijn, in het najaar van 2021, 708 
schriftelijk benaderd om een reactie op de conceptversie van de KPR te geven.  709 

De leden van de klankbordgroep waren: 710 

 Drs. J.B. Krikken, tandarts-pedodontoloog, namens de Nederlandse Vereniging voor 711 
Kindertandheelkunde 712 

 Drs. G.J.B. Schutte, tandarts, namens de Nederlandse Wetenschappelijke Vereniging van 713 
Tandartsen 714 

 Drs. B. van Noordenne, tandarts-parodontoloog, tandarts-implantoloog, namens de 715 
Nederlandse Wetenschappelijke Vereniging van Tandartsen 716 

 Drs. W.M.H. Rademacher, mka-chirurg in opleiding, namens de Nederlandse Vereniging voor 717 
Mond-, Kaak- en Aangezichtschirurgie 718 

 Drs. E.S. Hin, tandarts-endodontoloog, namens de Nederlandse Vereniging voor 719 
Endodontologie 720 

 Drs. D.M. Boonzaaijer, tandarts-endodontoloog, namens de Nederlandse Vereniging voor 721 
Endodontologie 722 

 Dr. A.M.G.A. Laheij, tandarts, namens de Nederlandse Wetenschappelijke Vereniging van 723 
Tandartsen 724 

 Drs. P. de Goede, tandarts-geriatrie, namens de Nederlandse Vereniging voor Gerodontologie 725 

 Drs. P. Kroese, adviserend tandarts, namens het Collega Adviserend Tandartsen 726 

 C. van der Linden, Stichting Werkgroep Antibiotica Beleid 727 

 Drs. B. Polder, tandarts-implantoloog, namens de Nederlandse Vereniging voor Orale 728 
Implantologie 729 

 Drs. M.F. Timmerman, tandarts-parodontoloog, namens de Nederlandse Vereniging voor 730 
Parodontologie 731 

Commentaar- en autorisatiefase 732 
[wordt na commentaarfase aangevuld] 733 

Implementatie 734 
De ontwikkeling van een nieuwe richtlijn is niet los te zien van de invoering ervan. Bij alle fasen 735 
van de ontwikkeling van de richtlijn wordt daarom rekening gehouden met de implementatie. Zo 736 
zijn bijvoorbeeld bij de invitational conference knelpunten uit de praktijk geïnventariseerd, 737 
waarvan het veld graag wil dat ze opgelost worden. Ook bij het formuleren van aanbevelingen 738 



 

 

wordt rekening gehouden met de implementeerbaarheid daarvan. In het implementatieplan, 739 
behorend bij de richtlijn, worden belemmerende en bevorderende factoren voor invoering van de 740 
richtlijn besproken. Het inpassen van een richtlijn in de dagelijkse praktijk betekent voor veel 741 
gebruikers immers een verandering van routine. Zo stopt het proces niet bij de ontwikkeling en 742 
publicatie van de richtlijn, maar is de implementatie ervan een logisch proces in nauwe 743 
samenwerking met de leden van het KIMO, de FTWV (Federatie Tandheelkundige 744 
Wetenschappelijke Verenigingen) en de KNMT en NVM-mondhygiënisten. 745 

Een implementatieplan van deze klinische praktijkrichtlijn is opgenomen in bijlage …. [volgt na 746 
commentaarronde] 747 

Een bijlage met vastgestelde kennislacunes – derhalve aanbevelingen voor nader 748 
wetenschappelijk onderzoek – is opgenomen in bijlage …. [volgt na commentaarronde] 749 

Patiëntenperspectief 750 
Het patiëntenperspectief in deze richtlijn is gewaarborgd door deelname van de 751 
Patiëntenfederatie Nederland een de Invitational Conference en de brede commentaarronde.  752 

Ook is informatie voor patiënten over deze richtlijn opgenomen in bijlage … [volgt na 753 
commentaarronde] 754 

Juridische betekenis van richtlijnen 755 
Richtlijnen zijn geen wettelijke voorschriften, maar op ‘evidence' gebaseerde inzichten en 756 
aanbevelingen waaraan (mond)zorgverleners moeten voldoen om kwalitatief goede zorg te 757 
verlenen. Na autorisatie van de richtlijn door een beroepsvereniging, wordt de richtlijn gezien als 758 
deel van de ‘professionele standaard'. Aangezien de aanbevelingen hoofdzakelijk gebaseerd zijn 759 
op de ‘gemiddelde patiënt', kunnen (mond)zorgverleners op basis van hun professionele 760 
autonomie waar nodig afwijken van de richtlijn. Afwijken van richtlijnen kan in bepaalde 761 
situaties zelfs noodzakelijk zijn. Wanneer van de richtlijn wordt afgeweken, dient dit 762 
beargumenteerd en gedocumenteerd te worden. 763 
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KIMO Klinische praktijkrichtlijn 845 

Antibioticumgebruik in de mondzorg 846 

Module 1. Profylaxe 847 

Uitgangsvraag 1a. Bij welke ingrepen in de algemene mondzorg is antibioticaprofylaxe 848 

geïndiceerd ter voorkoming van infecties? 849 
Uitwerking in PICO: 850 

P Patiënten die bepaalde ingrepen in de mondzorg ondergaan: 851 
 a. Implantologie (en peri-implantologische chirurgie, botregeneratie, aanbrengen 852 
  membraan of botsubstituut rondom een element) 853 
 b. Bottransplantatie (incl. augmentatie, zowel bij parodontologische als implantolo-854 
  gische behandelingen) 855 
 c. Sinusbodemelevatie (mits uitgevoerd in de algemene praktijk of poliklinieken) 856 
 d. Endodontologie 857 
 e. Operatieve verwijdering verstandskiezen 858 
 f. Apexresectie/apicale chirurgie 859 
 g. Parodontologie (incl. flap-operaties, parodontale chirurgie) 860 
I: Systemisch profylactisch antibioticagebruik (incl. peri-operatief, incl. verlengde 861 

(extended) profylaxe) 862 
C: Geen profylactisch antibioticagebruik 863 
O: a. Postoperatieve infecties 864 
 b. Klinisch succes van de ingreep 865 

N.B. Onder uitsluiting van de volgende patiëntengroepen: status na radiotherapie in het 866 
hoofdhalsgebied, immuungecompromitteerde patiënten, in het orofaciale gebied bestraalde 867 
patiënten  868 

Aanbeveling 869 
De ROC adviseert het volgende beleid t.a.v. antibioticaprofylaxe (voor beleid endocarditisprofylaxe, zie 
NHG-behandelrichtlijn endocarditisprofylaxe): 

 Implantologie: 
o Geef géén antibioticaprofylaxe bij: 

 Plaatsen van implantaten zonder aanvullende botaugmentatie 
 Wekedelenchirurgie 
 Socket preservation met gebruik van alleen botsubstituut 

o Overweeg antibioticaprofylaxe bij: 
 Botaugmentaties zonder plaatsing van implantaten (pre-implantologische 

chirurgie) 
 Botaugmentatie in combinatie met plaatsing van implantaten 

(sinusbodemelevatie, geleide botregeneratie, immediate placement procedures) 
 Plaatsing implantaten na eerder implantaatfalen 
 Aanwezigheid van risicofactoren die van invloed kunnen zijn op de wondgenezing 

zoals roken en diabetes mellitus  
 Endodontische behandelingen: geef géén antibioticaprofylaxe 
 Operatieve verwijdering verstandskiezen: de ROC verwijst naar de klinische praktijkrichtlijn derde 

molaar: https://www.hetkimo.nl/richtlijnen/derde-molaar/nazorg/ (geef geen routinematige 
antibioticaprofylaxe). 

 Apexresectie en apicale chirurgie: geef géén antibioticaprofylaxe 



 

 

 Parodontologische behandelingen: geef géén antibioticaprofylaxe  
 
Indien antibioticaprofylaxe wordt voorgeschreven, wordt een eenmalige dosis amoxicilline 2 gram 30-60 
minuten voor de ingreep aanbevolen. Bij allergie voor amoxicilline kan eenmalig 600 mg clindamycine 
gegeven worden. Er is geen indicatie voor verlengde (extended) antibioticaprofylaxe. 

Overwegingen 870 
Voor preventie van MRONJ wordt verwezen naar module 1b. 871 

De evidence voor wat betreft deze uitgangsvraag is beperkt, zowel qua beantwoorden van gedeelten van de 872 
uitgangsvraag, als qua kwaliteit. Behalve de evidence is daarom ook klinische ervaring en expertise van 873 
evident belang. 874 

In een onderzoek van Rondríguez Sánchez et al. werd gekeken naar voorschrijfgedrag van 875 
Nederlandse tandartsen, MKA-chirurgen en implantologen in Nederland met betrekking tot 876 
antibioticaprofylaxe bij implantaatchirurgie bij gezonde patiënten.(1) Hieruit bleek dat 877 
antibioticaprofylaxe door 43,7% regulier wordt voorgeschreven bij implantologische ingrepen en 878 
door 52,3% in specifieke situaties (bijv. bij botaugmentatie of sinusperforatie). Ook uit onderzoek 879 
uit het Verenigd Koninkrijk liet een grote variatie in voorschrijfgedrag zien.(2) Hieruit bleek dat 880 
55% routinematig antibioticaprofylaxe gaf voor implantologische ingrepen, 32% soms en 13% nooit. 881 

De voor- en nadelen van het al dan niet geven van antibioticaprofylaxe moeten tegen elkaar worden 882 
afgewogen. Nadelen van het gebruik van antibioticaprofylaxe staan beschreven in de tekst ‘Algemene 883 
principes van rationeel antibioticumgebruik’ en betreffen vooral het optreden van bijwerkingen en 884 
allergieën bij de patiënt en het ontstaan van resistentie (dit is een probleem voor zowel de patiënt als voor 885 
de samenleving). Het uitgangspunt van de ROC is om niet-geïndiceerd antibioticagebruik te voorkómen. 886 
Indien antibiotica wel geïndiceerd is, dan is het juiste toedieningsmoment, voorafgaande aan de ingreep, en 887 
de juiste dosering van belang (conform het beleid in Nederland betreffende Antimicrobial Stewardship).(3) 888 
Indien het risico op blijvende schade na een interventie beperkt wordt geacht, raadt de ROC 889 
antibioticaprofylaxe af.  890 

In een uitgebreide systematische review en een groot observationeel onderzoek is gekeken naar de effecten 891 
van verlengde profylaxe in vergelijking met eenmalige profylaxe. Er werd geen voordeel gevonden voor 892 
verlengde profylaxe.(4, 5) De onderzoekers van de systematische review rapporteren daarbij dat er geen 893 
gegevens bekend zijn over resistentievorming bij verlengde profylaxe.(4) In een observationele studie onder 894 
patiënten die cardiale chirurgie ondergingen is gevonden dat verlengde antibioticaprofylaxe (>48 uur) in 895 
vergelijking met korte profylaxe (<48 uur) geassocieerd is met het optreden van meer antimicrobiële 896 
resistentie.(6) In een systematische review over het voorschrijven van antibioticaprofylaxe bij onder andere 897 
ingrepen in de mondzorg bleek dat verlengde profylaxe, in vergelijking met eenmalige profylaxe, vaker 898 
gepaard gaat met het optreden van bijwerkingen.(7) 899 

Antibioticaprofylaxe wordt voorafgaand aan de ingreep gegeven, zodat tijdens de ingreep een 900 
adequate weefselspiegel wordt verkregen en een eventuele infectie voorkómen kan worden. De 901 
afweging om antibioticaprofylaxe voor te schrijven dient dus vóór de ingreep te worden gemaakt. 902 
Als er een reëel risico bestaat dat een ingreep bij de betreffende patiënt (infectieuze) 903 
complicaties oplevert, kan dit een reden zijn om profylaxe voor te schrijven. Het geven van 904 
antibioticaprofylaxe tijdens of na de behandeling, bij een ingreep die gecompliceerd verloopt, is 905 
niet zinvol. Voor de keuze van middelen gelden vergelijkbare overwegingen als bij de NHG-906 
behandelrichtlijn endocarditisprofylaxe. Een extra gift zou gegeven moeten worden als de 907 
halfwaardetijd van het middel 2-3 maal wordt overschreden na inname van het middel1. Bij 908 

 
1 Amoxicilline: Tmax: 1 uur, T1/2: 1-1,5 uur; clindamycine: Tmax: 45-60 min, T1/2: 1,5-3,5 uur 



 

 

gebruik van amoxicilline kan daarom met een eenmalige gift worden volstaan als de behandeling 909 
binnen ongeveer 3 uur na inname is afgerond. Bij gebruik van clindamycine is dit 3 uur en 45 910 
minuten.  911 

Bij immuungecompromitteerde patiënten zal de indicatie voor antibioticaprofylaxe gesteld moeten worden 912 
door de beroepsgroepen die deze patiënten behandelen, bijvoorbeeld infectiologen en oncologen. Bij twijfel 913 
zal in voorkomende gevallen overleg met de behandelend specialist nodig zijn. 914 

Implantologie: 915 
T.a.v. de implantologie blijkt uit de evidence dat de number-needed-to-treat (NNT) voor het 916 
voorkómen van implantaatfalen 57 betreft. Dat wil zeggen dat 57 patiënten met 917 
antibioticumprofylaxe behandeld moeten worden om één geval van implantaatfalen te 918 
voorkómen. Daarbij blijkt dat de termijn van het implantaatfalen in de betreffende evidence niet 919 
duidelijk is gedefinieerd hoewel wordt genoemd dat bij implantaatfalen hoofdzakelijk gesproken 920 
wordt over een mobiel implantaat dat verwijderd moet worden als gevolg van gebrek aan osseo-921 
integratie. Omdat de auteurs geen criteria hanteerden voor de definitie, kan dit dus ook 922 
gerelateerd zijn aan het optreden van peri-implantitis. De ROC is, ondanks de conclusie in deze 923 
richtlijn dat profylactisch gebruik van antibiotica waarschijnlijk in een vermindering van 924 
implantaatfalen resulteert, van mening dat in ongecompliceerde situaties een dergelijke NNT het 925 
routinematig voorschrijven van antibioticaprofylaxe niet rechtvaardigt.  926 

Implantaatfalen kan leiden tot een slechte nieuwe klinische uitgangssituatie (zowel van de 927 
mucosa als het bot) waardoor in specifieke situaties het gebruik van antibioticaprofylaxe opweegt 928 
tegen de nadelen hiervan. Met name in de esthetische regio kunnen de gevolgen van 929 
implantaatverlies/postoperatieve infectie mutilerend zijn en in tweede instantie moeilijk te 930 
herstellen. 931 

Een andere overweging kan het ontstaan van een postoperatieve infectie zijn (bijv. bij: 932 
augmentatie, bottransplantatie, sinuslift, aanvullende techniek), die vervolgens met antibiotica 933 
moet worden behandeld. In dit geval weegt het voorschrijven van antibioticaprofylaxe op tegen 934 
het voorkómen van een postoperatieve antibiotische behandeling. Echter ook bij een eenmalige 935 
antibioticumgift ontstaan er verstoringen in het orale microbioom, waarmee het ontstaan van 936 
resistentie geïnduceerd kan worden.(8, 9) 937 

In de aanbeveling heeft de ROC gespecificeerd in welke situaties volgens de ROC géén 938 
antibioticaprofylaxe geïndiceerd is, en in welke situaties de mondzorgverlener het voorschrijven 939 
van antibioticaprofylaxe kan overwegen. 940 

Parodontologie: 941 
Bij gebruik van botsubstituten en membranen, in de parodontologie, zou er een theoretische 942 
reden kunnen zijn om antibioticaprofylaxe te geven aangezien de wond niet primair gesloten kan 943 
worden. De incisie wordt hierbij wel gesloten, echter resteert er een pocket die in verbinding kan 944 
staan met een membraan. Tegenwoordig worden – in tegenstelling tot vroeger – meestal 945 
resorbeerbare membranen gebruikt, waarbij de kans op infectie heel beperkt is. De ROC 946 
adviseert daarom geen routinematige antibioticaprofylaxe in de parodontologie. 947 

In een onderzoek van Hai werd gekeken naar het voorschrijven van antibiotica in de 948 
parodontologie met en zonder bottransplantatie in de Verenigde Staten.(10) Bij traditionele 949 
parodontologische chirurgie bleek 22% van de respondenten antibioticaprofylaxe voor te 950 
schrijven. Bij ‘socket preservation’ was dit 71%, bij ‘guided tissue regeneration’ was dit 73%, bij 951 
‘guided bone regeneration’ 91% en bij sinus augmentatie was het 92%. 952 

Endodontologie: 953 
Wanneer bij een endodontische behandeling met het instrumentarium door het foramen apicale 954 
wordt gegaan wordt bij bepaalde groepen patiënten met risicofactoren voor endocarditis, 955 



 

 

profylaxe aangeboden.(11) De ROC is van mening dat dit doorgaans niet van tevoren in te 956 
schatten is.  957 

Onderbouwing 958 

Literatuursearch en -selectie 959 
Voor deze uitgangsvraag is op 12 mei 2020 in Medline gezocht naar bewijs uit de literatuur. 960 
Daarbij is gezocht naar literatuur over de verschillende ingrepen in de mondzorg in combinatie 961 
met termen voor antibioticumgebruik en profylaxe. Er is hierbij een combinatie van vrije tekst 962 
zoektermen en MeSH-headings gebruikt. Vervolgens is een systematisch review filter toegepast en 963 
is geselecteerd op studies verschenen vanaf 2000 in de Engelse, Nederlandse of Duitse taal.  964 

De literatuursearch leverde 116 artikelen op, die vervolgens zijn beoordeeld op het voldoen aan 965 
de PICO en de overige vooraf gestelde criteria (systematische review, abstract aanwezig). Hieruit 966 
bleek dat voor de onderwerpen sinusbodemelevatie en apexresectie/apicale chirurgie nog geen 967 
resultaat was verkregen. Daarom is op 29 mei 2020 aanvullend gezocht naar randomised 968 
controlled trials (met ten minste 20 personen per onderzoeksarm) voor deze vraagdelen. Hierbij 969 
werden 17 respectievelijk 11 aanvullende artikelen gevonden. Na bespreking in de ROC is 970 
opnieuw naar aanvullende literatuur gezocht op 5 januari 2021 (zie bijlage 1 voor de 971 
zoekverantwoording). Bij de search naar systematische reviews werden 121 aanvullende artikelen 972 
gevonden. Bij de search naar RCT’s werden 245 aanvullende artikelen gevonden. 973 

Toepassen van de selectiecriteria op de referenties verkregen uit de eerste zoekactie leidde tot 974 
de voorlopige inclusie van 32 artikelen.(12-43) Hiervan waren drie artikelen niet beschikbaar in 975 
de volledige tekst én kon op basis van het abstract ook geen data-extractie worden gedaan. (16, 976 
17, 22) (15, 16, 21) (15, 16, 21) 15, 16, 21 (15, 16, 21) (15, 16, 21) (15, 16, 21) (15, 16, 21) (13, 14, 977 
19) (15, 16, 21) (12, 13, 18) (15, 16, 21) (14, 15, 20) (14, 15, 20) (13, 14, 19) (11, 12, 17) (11, 12, 978 
17) (10, 11, 16) (10, 11, 16) (10, 11, 16) (10, 11, 16) (9, 10, 15) (8, 9, 14) (7, 8, 13) (7, 8, 13) (7, 979 
8, 13) (7, 8, 13) (7, 8, 13) (7, 8, 13) (7, 8, 13) (7, 8, 13) (7, 8, 13) (7, 8, 13) (7, 8, 13) (7, 8, 13) 980 
(7, 8, 13) (7, 8, 13) (7, 8, 13) (7, 8, 13) (7, 8, 13) (7, 8, 13) (7, 8, 13) (7, 8, 13) (7, 8, 13) (7, 8, 981 
13) (7, 8, 13) (7, 8, 13) (7, 8, 13) (7, 8, 13) (7, 8, 13) (7, 8, 13) (7, 8, 13) (7, 8, 13) (7, 8, 13) (7, 982 
8, 13) (7, 8, 13) (7, 8, 13) (7, 8, 13) (7, 8, 13) (7, 8, 13) (5, 6, 11) (5, 6, 11) (5, 6, 11) (5, 6, 11) 983 
(5, 6, 11) (5, 6, 11) (5, 6, 11) Toepassen van de selectiecriteria op de referenties uit de 984 
aanvullende zoekacties voor sinusbodemelevantie en apexresectie/apicale chirurgie leidde tot 985 
voorlopige inclusie van drie,(44-46) respectievelijk vier artikelen.(47-50) Van deze aanvullende 986 
selectie bleken twee artikelen niet in de volledige tekst beschikbaar én kon op basis van het 987 
abstract ook geen data-extractie worden gedaan.(45, 48) De beschikbare artikelen werden 988 
beoordeeld aan de hand van de eerder genoemde selectiecriteria. Dit leidde tot exclusie van 26 989 
artikelen.(12, 14, 15, 19, 21, 23, 24, 26-28, 31, 33-37, 39, 41-44, 46, 47, 50-52) Toepassen van de 990 
selectiecriteria op de aanvullende, tweede, searches voor wat betreft de systematische reviews 991 
leidde bij selectie van de abstracts tot de voorlopige inclusie van 4 aanvullende artikelen.(53-56) 992 
Bij bestudering van de volledige tekst van deze artikelen werden al deze artikelen geëxcludeerd. 993 
Toepassen van de selectiecriteria op de tweede aanvullende searches voor wat betreft de RCT’s 994 
leidde bij selectie van de abstracts tot voorlopige inclusie van 12 aanvullende studies.(57-68) Bij 995 
bestudering van de volledige tekst van deze artikelen werden 10 artikelen geëxcludeerd.(57-62, 996 
64-66, 68) Na de zoekdatum verschenen nog twee systematische reviews.(69, 70) Alle studies die 997 
zijn geïncludeerd in de review van Jain et al. zijn ook meegenomen in de systematische review 998 
van Rodriguez Sánchez et al; de review van Jain et al. is derhalve niet nader geanalyseerd.(70) In 999 
de review van Canullo et al. zijn twee studies geïncludeerd, welke niet zijn meegenomen in de 1000 
review van Rodriguez Sánchez et al.; het ene onderzoek voldeed niet aan de uitgangsvraag en het 1001 
andere onderzoek kende een zeer hoge risk of bias. Het onderzoek van Canullo et al. voegt 1002 
daarom geen inhoudelijke informatie toe aan de evidence; verder is het onderzoek is beperkt in 1003 



 

 

transparantie. Ook de studie van Canullo et al. is daarom niet nader meegenomen in deze 1004 
literatuuranalyse.(69) 1005 

Een verantwoording van de literatuurselectie is weergegeven in bijlage 2. Studies die op basis van 1006 
de analyse van de volledige tekst zijn geëxcludeerd zijn opgenomen in bijlage 3. 1007 

Literatuurbeoordeling 1008 

Beschrijving van de studies 1009 
Voor het onderdeel implantologie is gebruik gemaakt van de systematische review van Rodriguez 1010 
Sánchez et al.(39) Andere reviews die bij dit vraagonderdeel waren geselecteerd, bleken bij 1011 
bestudering van de volledige tekst minder uitgebreid en/of van lagere kwaliteit.(13, 18, 20, 25, 1012 
30, 40) In de review van Rodriguez Sánchez et al. waren 9 artikelen met in totaal 15 RCT’s 1013 
geïncludeerd, met een totaal van 1931 patiënten. In deze onderzoeken werd de invloed van 1014 
amoxicilline (in verschillende doseringsregimes) onderzocht op het optreden van implantaatfalen 1015 
en postoperatieve infecties. Aanvullende RCT’s, welke zijn verschenen na de review van 1016 
Rodriguez-Sánchez et al. zijn toegevoegd. Kashani et al. voerden een RCT uit onder 447 patiënten 1017 
die een implantaat kregen, waarbij profylaxe met amoxicilline werd vergeleken met de 1018 
afwezigheid van profylaxe.(63) Payer et al. voerden een RCT uit onder 236 patiënten met guided 1019 
bone regeneration waarbij een implantaat werd geplaatst; in deze studie werd amoxicilline 1020 
vergeleken met placebo.(67) 1021 

Voor de onderdelen bottransplantatie, sinusbodemelevatie en parodontologie bleken er geen 1022 
relevante studies beschikbaar. 1023 

Voor de onderdelen endodontologie en apexresectie/apicale chirurgie was één RCT 1024 
beschikbaar.(49) Deze RCT van Lindeboom et al. onderzocht de invloed van clindamycine op het 1025 
optreden van postoperatieve infecties bij 256 patiënten die apexresectie ondergingen. 1026 

Voor het onderdeel operatieve verwijdering verstandskiezen waren verschillende reviews 1027 
beschikbaar.(23, 29, 32, 33, 37, 38) Deze deelvraag wordt echter – met dezelfde studies in de 1028 
onderbouwing – ook beantwoord in de klinische praktijkrichtlijn derde molaar. Voor de onderbouwing 1029 
hiervan wordt dan ook naar de betreffende passage uit de klinische praktijkrichtlijn derde molaar 1030 
verwezen. 1031 

De artikelen zijn samengevat in bijlage 4.  1032 

Kwaliteit van het bewijs 1033 
In bijlage 4 is de risk of bias aangegeven.  1034 

Voor het onderdeel implantologie is de kwaliteit van bewijs laag tot redelijk, vanwege imprecisie 1035 
van de gevonden resultaten.(39) De toegevoegde studie van Kashani et al. kent een hoge risk of 1036 
bias, vanwege tekortkomingen in de opzet van de studie.(63) De studie van Payer et al. kent een 1037 
lage risk of bias.(67) 1038 

Voor de onderdelen endodontologie en apexresectie/apicale chirurgie was de kwaliteit laag, 1039 
vanwege de forse kans op vertekening van de onderzoeksresultaten gerelateerd aan de opzet van 1040 
het onderzoek en het optreden van imprecisie.(49) 1041 

Voor het onderdeel operatieve verwijdering verstandskiezen was de kwaliteit laag tot redelijk, 1042 
vanwege de forse kans op vertekening van de onderzoeksresultaten gerelateerd aan de opzet van 1043 
het onderzoek en het optreden van imprecisie. 1044 

Resultaat 1045 
Voor het onderdeel implantologie werd in de review van Rodriguez Sánchez et al. voor de 1046 
uitkomstmaat implantaatfalen (op patiëntniveau) een relatief risico (RR) gevonden van 0,53 1047 
(95%BI: 0,34-0,82). De NNT (number-needed-to-treat) was 57 (95%BI: 34-180). Dat betekent dat 1048 



 

 

57 patiënten met antibiotica behandeld moeten worden om implantaatfalen bij één patiënt te 1049 
voorkomen. Wanneer werd gekeken naar de uitkomstmaat implantaatfalen (op implantaatniveau) 1050 
dan was de RR 0,54 (95%BI: 0,35-0,85). De NNT was 81 (95%BI: 46-337). Dat betekent dat 81 1051 
patiënten met antibiotica behandeld moeten worden om implantaatfalen bij één implantaat te 1052 
voorkomen. Voor de uitkomstmaat postoperatieve infecties werd een RR gevonden van 0,76 1053 
(95%BI: 0,47-1,22). Dit was niet statistisch significant.(39) In het onderzoek van Kashani et al. 1054 
werd een voordeel gezien van het profylactisch gebruik van amoxicilline; OR: 0,30 (95%BI: 0,14-1055 
0,62). De NNT was 19 (95%BI: 13-39).(63) In het onderzoek van Payer et al. werd geen voordeel 1056 
aangetoond voor het pre-operatief gebruik van amoxicilline.(67) 1057 

Voor de onderdelen endodontologie en apexresectie/apicale chirurgie werd voor de uitkomstmaat 1058 
postoperatieve infecties een RR gevonden van 0,50 (95%BI: 0,09-2,68). Dit was niet statistisch 1059 
significant.(49) 1060 

Voor het onderdeel operatieve verwijdering verstandskiezen wordt voor de inhoudelijke 1061 
resultaten verwezen naar de betreffende passage uit de klinische praktijkrichtlijn derde molaar. 1062 

Conclusies 1063 
GRADE 

REDELIJK 

Profylactisch gebruik van antibiotica resulteert waarschijnlijk in een 
verminderding van impantaatfalen (NNT op patiëntniveau: 57 (95%BI: 34-180); op 
implantaatniveau: 81 (95%BI: 46-337)). 

Rodriguez Sánchez, 2018(39); Kashani, 2019(63); Payer, 2020(67) 

 1064 
GRADE 

LAAG 

Profylactisch gebruik van antibiotica lijkt niet te resulteren in een vermindering 
van het optreden van postoperatieve infecties bij patiënten bij wie één of 
meerdere implantaten worden geplaatst. 

Rodriguez Sánchez, 2018(39) 

 1065 
GRADE 

LAAG 

Profylactisch gebruik van antibiotica lijkt niet te resulteren in een vermindering 
van het optreden van postoperatieve infecties bij patiënten die endodontische 
chirurgie / apexresectie / apicale chirurgie ondergaan. 

Lindeboom, 2005(49) 

 1066 
 1067 
GEEN  

GRADERING 

Het is niet bekend wat het effect is van profylactisch antibioticagebruik bij een 
bottransplantatie en sinusbodemelevatie ten behoeve van implantologie en bij 
parodontologische ingrepen. 

  1068 



 

 

Bijlage 1. Literatuursearch 1069 

Initiële search 1070 
Database: Ovid MEDLINE(R) ALL <1946 to May 11, 2020> 1071 
Search Strategy: 1072 
-------------------------------------------------------------------------------- 1073 
1     "antibiotica behandeling mondzorgpraktijk".ti. (0) 1074 
2     exp Oral Surgical Procedures/ (68111) 1075 
3     exp Surgery, Oral/ (8251) 1076 
4     exp Dentistry, Operative/ (36426) 1077 
5     Dental Implants/ (21437) 1078 
6     Bone Transplantation/ (30817) 1079 
7     Sinus Floor Augmentation/ (1103) 1080 
8     exp endodontics/ or apicoectomy/ or dental implantation, endosseous, endodontic/ or regenerative 1081 
endodontics/ or exp "root canal therapy"/ (28124) 1082 
9     ((oral or tooth or teeth) adj5 (surg$ or extract$ or restor$ or invas$ or scale or scaling or polish$ or 1083 
endodontic$ or "root canal" or apicectom$ or apicoectom$)).tw,kw. (55659) 1084 
10     (dental or dentist$).tw,kw. (257695) 1085 
11     Oral Hygiene/ (12816) 1086 
12     Oral Health/ (16302) 1087 
13     or/2-12 (414524) 1088 
14     "setting mondzorgpraktijk".ti. (0) 1089 
15     *Bacterial Infections/pc (4530) 1090 
16     Antibiotic Prophylaxis/ (13776) 1091 
17     (antibiotic* or anti?biotic* or antimicrobial* or anti?microbial*).tw,kw. (461156) 1092 
18     exp Anti-Bacterial Agents/ (722325) 1093 
19     (antibiotic? or (antimicrobial adj2 (treat* or therap*))).tw,kw. (348514) 1094 
20     *Bacterial Infections/pc (4530) 1095 
21     exp Amoxicillin/ (11194) 1096 
22     exp Amoxicillin-Potassium Clavulanate Combination/ (2553) 1097 
23     augmentin*.tw,kw. (13408) 1098 
24     Clindamycin/ (5687) 1099 
25     exp Anti-Bacterial Agents/ (722325) 1100 
26     Cefazolin/ (2822) 1101 
27     Metronidazole/ (12701) 1102 
28     or/21-27 (735038) 1103 
29     pc.fs. (1273401) 1104 
30     (prophyla* or prevent*).tw,kw. (1518297) 1105 
31     29 or 30 (2376471) 1106 
32     28 and 31 (85169) 1107 
33     15 or 16 or 32 (95209) 1108 
34     13 and 33 (3216) 1109 
35     "Interventions for replacing missing teeth: antibiotics at dental implant placement to prevent 1110 
complications".fc_titl. (3) 1111 
36     "Lindeboom $".fc_auts. and "2005".fc_pubyr. (19) 1112 
37     from 36 keep 4 (1) 1113 
38     "segura$".fc_auts. and "2018".fc_pubyr. and "20".fc_pg. (2) 1114 
39     from 38 keep 2 (1) 1115 
40     37 or 39 (2) 1116 
41     34 and 40 (2) 1117 
42     from 35 keep 1 (1) 1118 



 

 

43     "Interventions for preventing osteoradionecrosis of the jaws in adults receiving head and neck ".fc_titl. 1119 
(1) 1120 
44     42 or 43 (2) 1121 
45     34 and 44 (1) 1122 
46     34 (3216) 1123 
47     limit 46 to yr="2000 -Current" (1958) 1124 
48     (dutch or english or german).la. (27254882) 1125 
49     47 and 48 (1836) 1126 
50     "filter systematic reviews".ti. (0) 1127 
51     meta analysis.pt. (114447) 1128 
52     (meta-anal$ or metaanal$).tw,kf. (172811) 1129 
53     (quantitativ$ adj10 (review$ or overview$)).tw. (9248) 1130 
54     (systematic$ adj10 (review$ or overview$)).tw. (187935) 1131 
55     (methodologic$ adj10 (review$ or overview$)).tw. (11771) 1132 
56     (quantitativ$ adj10 (review$ or overview$)).kf. (74) 1133 
57     (systematic$ adj10 (review$ or overview$)).kf. (19180) 1134 
58     (methodologic$ adj10 (review$ or overview$)).kf. (76) 1135 
59     medline.tw. and review.pt. (78447) 1136 
60     (pooled adj3 analy*).tw. (19494) 1137 
61     (pooled adj3 analy*).kf. (252) 1138 
62     "cochrane$".fc_jour. (14819) 1139 
63     or/51-62 (351089) 1140 
64     "medline rct filter".ti. (0) 1141 
65     controlled-clinical-trial.pt. (93661) 1142 
66     randomized-controlled-trial.pt. (505342) 1143 
67     randomized controlled trial/ (505342) 1144 
68     randomi?ed controlled trial?.tw. (174258) 1145 
69     randomi?ed controlled trial?.kf. (10718) 1146 
70     random-allocation.tw,kf. (1675) 1147 
71     double-blind-method.tw,kf. (492) 1148 
72     single-blind-method.tw,kf. (87) 1149 
73     (random adj8 (selection? or sample?)).kf,tw. (45322) 1150 
74     random*.tw,kf. (1130607) 1151 
75     or/65-74 (1339102) 1152 
76     comparative study/ (1860907) 1153 
77     exp case-control studies/ (1076069) 1154 
78     49 and 63 (116)+ vraag 1a SR 1155 
79     from 78 keep 1-116 (116) 1156 
80     exp Periodontitis/ (30357) 1157 
81     exp Periodontal Diseases/ (86898) 1158 
82     (Necroti* adj2 ulcerati* adj2 (gingivitis or parodontitis)).tw,kw. (277) 1159 
83     Peri-Implantitis.tw,kw. (2220) 1160 
84     (Odontogenic adj2 (infect* or inflamma*)).tw,kw. (1205) 1161 
85     ((Periapical adj2 Granuloma) or (Dental adj3 granuloma)).tw,kw. (210) 1162 
86     periapical abscess/ or periodontal abscess/ (2366) 1163 
87     cellulitis.kw. (559) 1164 
88     10 and 87 (16) 1165 
89     Abscess/ (27480) 1166 
90     exp Dentistry/ (402698) 1167 
91     exp Dental Staff/ (2455) 1168 
92     Oral Health/ (16302) 1169 



 

 

93     (oral or tooth or teeth or dental or dentist$).tw,kw. (900038) 1170 
94     90 or 91 or 92 or 93 (1097532) 1171 
95     (abscess* or cellulitis or phlegmon* or (odontogenic adj2 infecti*) or dentoalveolar).tw,kw. (86388) 1172 
96     ((Necrotizing adj2 gingivitis) or periodontitis or periodomtotis or stomatitis).tw,kw. (41182) 1173 
97     (deep adj2 neck adj2 space adj2 infect*).tw,kw. (146) 1174 
98     (infect* adj2 hematoma).tw,kw. (1293) 1175 
99     95 or 96 or 97 or 98 (128345) 1176 
100     94 and 99 (26498) 1177 
101     80 or 81 or 82 or 83 or 84 or 85 or 86 or 87 (89268) 1178 
102     100 or 101 (101989) 1179 
103     17 or 18 or 19 or 21 or 22 or 23 or 24 or 26 or 27 (959706) 1180 
104     exp Anti-Bacterial Agents/tu (250091) 1181 
105     103 or 104 (959706) 1182 
106     89 and 94 (1204) 1183 
107     102 or 106 (102227) 1184 
108     105 and 107 (9705) 1185 
109     108 and 63 (287) 1186 
110     109 and 48 (284) 1187 
111     110 (284) 1188 
112     limit 111 to yr="2000 -Current" (276) 1189 
113     112 (276) 1190 
114     limit 113 to abstracts (272) 1191 
115     exp Comment/ (846953) 1192 
116     editorial/ (527903) 1193 
117     Animals/ (6600449) 1194 
118     115 or 116 or 117 (7703545) 1195 
119     114 not 118 (249) 1196 
120     94 and 114 (228)= vraag 2a KPR antibiotica 20200512 SR 1197 

Aanvullende search 1198 
Database: Ovid MEDLINE(R) ALL <1946 to May 22, 2020> 1199 
Search Strategy: 1200 
-------------------------------------------------------------------------------- 1201 
1     "antibiotica behandeling mondzorgpraktijk".ti. (0) 1202 
2     exp Oral Surgical Procedures/ (68139) 1203 
3     exp Surgery, Oral/ (8257) 1204 
4     exp Dentistry, Operative/ (36444) 1205 
5     Dental Implants/ (21473) 1206 
6     Bone Transplantation/ (30842) 1207 
7     Sinus Floor Augmentation/ (1107) 1208 
8     exp endodontics/ or apicoectomy/ or dental implantation, endosseous, endodontic/ or regenerative 1209 
endodontics/ or exp "root canal therapy"/ (28142) 1210 
9     ((oral or tooth or teeth) adj5 (surg$ or extract$ or restor$ or invas$ or scale or scaling or polish$ or 1211 
endodontic$ or "root canal" or apicectom$ or apicoectom$)).tw,kw. (55795) 1212 
10     (dental or dentist$).tw,kw. (258121) 1213 
11     Oral Hygiene/ (12822) 1214 
12     Oral Health/ (16337) 1215 
13     or/2-12 (415106) 1216 
14     "setting mondzorgpraktijk".ti. (0) 1217 
15     *Bacterial Infections/pc (4534) 1218 
16     Antibiotic Prophylaxis/ (13800) 1219 
17     (antibiotic* or anti?biotic* or antimicrobial* or anti?microbial*).tw,kw. (462413) 1220 



 

 

18     exp Anti-Bacterial Agents/ (723134) 1221 
19     (antibiotic? or (antimicrobial adj2 (treat* or therap*))).tw,kw. (349380) 1222 
20     *Bacterial Infections/pc (4534) 1223 
21     exp Amoxicillin/ (11203) 1224 
22     exp Amoxicillin-Potassium Clavulanate Combination/ (2558) 1225 
23     augmentin*.tw,kw. (13434) 1226 
24     Clindamycin/ (5693) 1227 
25     exp Anti-Bacterial Agents/ (723134) 1228 
26     Cefazolin/ (2825) 1229 
27     Metronidazole/ (12708) 1230 
28     or/21-27 (735872) 1231 
29     pc.fs. (1275147) 1232 
30     (prophyla* or prevent*).tw,kw. (1521889) 1233 
31     29 or 30 (2381105) 1234 
32     28 and 31 (85274) 1235 
33     15 or 16 or 32 (95328) 1236 
34     13 and 33 (3218) 1237 
35     "Interventions for replacing missing teeth: antibiotics at dental implant placement to prevent 1238 
complications".fc_titl. (3) 1239 
36     "Lindeboom $".fc_auts. and "2005".fc_pubyr. (19) 1240 
37     from 36 keep 4 (1) 1241 
38     "segura$".fc_auts. and "2018".fc_pubyr. and "20".fc_pg. (2) 1242 
39     from 38 keep 2 (1) 1243 
40     37 or 39 (2) 1244 
41     34 and 40 (2) 1245 
42     from 35 keep 1 (1) 1246 
43     "Interventions for preventing osteoradionecrosis of the jaws in adults receiving head and neck ".fc_titl. 1247 
(1) 1248 
44     42 or 43 (2) 1249 
45     34 and 44 (1) 1250 
46     34 (3218) 1251 
47     limit 46 to yr="2000 -Current" (1960) 1252 
48     (dutch or english or german).la. (27301626) 1253 
49     47 and 48 (1838) 1254 
50     "filter systematic reviews".ti. (0) 1255 
51     meta analysis.pt. (114990) 1256 
52     (meta-anal$ or metaanal$).tw,kf. (173702) 1257 
53     (quantitativ$ adj10 (review$ or overview$)).tw. (9286) 1258 
54     (systematic$ adj10 (review$ or overview$)).tw. (189033) 1259 
55     (methodologic$ adj10 (review$ or overview$)).tw. (11795) 1260 
56     (quantitativ$ adj10 (review$ or overview$)).kf. (76) 1261 
57     (systematic$ adj10 (review$ or overview$)).kf. (19347) 1262 
58     (methodologic$ adj10 (review$ or overview$)).kf. (77) 1263 
59     medline.tw. and review.pt. (78580) 1264 
60     (pooled adj3 analy*).tw. (19596) 1265 
61     (pooled adj3 analy*).kf. (255) 1266 
62     "cochrane$".fc_jour. (14835) 1267 
63     or/51-62 (352671) 1268 
64     "medline rct filter".ti. (0) 1269 
65     controlled-clinical-trial.pt. (93684) 1270 
66     randomized-controlled-trial.pt. (506131) 1271 



 

 

67     randomized controlled trial/ (506131) 1272 
68     randomi?ed controlled trial?.tw. (174915) 1273 
69     randomi?ed controlled trial?.kf. (10787) 1274 
70     random-allocation.tw,kf. (1678) 1275 
71     double-blind-method.tw,kf. (492) 1276 
72     single-blind-method.tw,kf. (88) 1277 
73     (random adj8 (selection? or sample?)).kf,tw. (45381) 1278 
74     random*.tw,kf. (1133469) 1279 
75     or/65-74 (1342094) 1280 
76     comparative study/ (1861855) 1281 
77     exp case-control studies/ (1078701) 1282 
78     49 and 63 (116) 1283 
79     from 78 keep 1-116 (116) 1284 
80     exp Periodontitis/ (30378) 1285 
81     exp Periodontal Diseases/ (86945) 1286 
82     (Necroti* adj2 ulcerati* adj2 (gingivitis or parodontitis)).tw,kw. (277) 1287 
83     Peri-Implantitis.tw,kw. (2237) 1288 
84     (Odontogenic adj2 (infect* or inflamma*)).tw,kw. (1208) 1289 
85     ((Periapical adj2 Granuloma) or (Dental adj3 granuloma)).tw,kw. (210) 1290 
86     periapical abscess/ or periodontal abscess/ (2366) 1291 
87     cellulitis.kw. (562) 1292 
88     10 and 87 (16) 1293 
89     Abscess/ (27494) 1294 
90     exp Dentistry/ (402922) 1295 
91     exp Dental Staff/ (2455) 1296 
92     Oral Health/ (16337) 1297 
93     (oral or tooth or teeth or dental or dentist$).tw,kw. (901571) 1298 
94     90 or 91 or 92 or 93 (1099128) 1299 
95     (abscess* or cellulitis or phlegmon* or (odontogenic adj2 infecti*) or dentoalveolar).tw,kw. (86519) 1300 
96     ((Necrotizing adj2 gingivitis) or periodontitis or periodomtotis or stomatitis).tw,kw. (41277) 1301 
97     (deep adj2 neck adj2 space adj2 infect*).tw,kw. (146) 1302 
98     (infect* adj2 hematoma).tw,kw. (1294) 1303 
99     95 or 96 or 97 or 98 (128572) 1304 
100     94 and 99 (26564) 1305 
101     80 or 81 or 82 or 83 or 84 or 85 or 86 or 87 (89336) 1306 
102     100 or 101 (102102) 1307 
103     17 or 18 or 19 or 21 or 22 or 23 or 24 or 26 or 27 (961410) 1308 
104     exp Anti-Bacterial Agents/tu (250351) 1309 
105     103 or 104 (961410) 1310 
106     89 and 94 (1205) 1311 
107     102 or 106 (102340) 1312 
108     105 and 107 (9720) 1313 
109     108 and 63 (287) 1314 
110     109 and 48 (284) 1315 
111     110 (284) 1316 
112     limit 111 to yr="2000 -Current" (276) 1317 
113     112 (276) 1318 
114     limit 113 to abstracts (272) 1319 
115     exp Comment/ (849710) 1320 
116     editorial/ (529259) 1321 
117     Animals/ (6606977) 1322 



 

 

118     115 or 116 or 117 (7713344) 1323 
119     114 not 118 (249) 1324 
120     94 and 114 (228) 1325 
121     103 (961410) 1326 
122     microbiological techniques/ or bacteriological techniques/ or exp bacterial typing techniques/ or exp 1327 
microbial sensitivity tests/ (222103) 1328 
123     bacterial load/ (5993) 1329 
124     Microbiota/ (16241) 1330 
125     ((microb* or bacter*) adj2 test*).tw,kw. (15085) 1331 
126     ((microb* or bact*) adj2 profil*).tw,kw. (6199) 1332 
127     ((bacter* adj2 load) or microbiota).tw,kw. (47705) 1333 
128     molecular diagnostic techniques/ or specimen handling/ (38529) 1334 
129     exp Culture Media/ (159716) 1335 
130     nucleic acid amplification techniques/ or exp polymerase chain reaction/ (454394) 1336 
131     polymerase chain reaction?.tw,kw. (242713) 1337 
132     Cell Culture Techniques/ (47774) 1338 
133     (checkerboard adj3 hybridization).tw,kw. (361) 1339 
134     nucleic acid probes/ or dna probes/ or exp dna, complementary/ (94820) 1340 
135     limit 133 to medline (345) 1341 
136     mi.fs. (758549) 1342 
137     ((microb* or bacter*) adj2 techniq*).tw,kw. (3261) 1343 
138     (bacter* adj2 load).tw,kw. (4686) 1344 
139     (microbiota or (culture adj2 media)).tw,kw. (63066) 1345 
140     pcr.tw,kw. (502870) 1346 
141     (nucleic adj2 acid adj2 probe?).tw,kw. (1401) 1347 
142     or/122-134 (1129235) 1348 
143     or/137-141 (569694) 1349 
144     drug resistance, microbial/ or exp drug resistance, bacterial/ (143467) 1350 
145     142 or 143 or 144 (1448270) 1351 
146     103 and 145 (232394) 1352 
147     "diagnose filter".ti. (0) 1353 
148     exp "Sensitivity and Specificity"/ (580056) 1354 
149     sensitivity.tw. (790507) 1355 
150     sensitivity.kf. (16754) 1356 
151     specificity.tw. (458008) 1357 
152     specificity.kf. (7379) 1358 
153     ((pre-test or pretest) adj probability).tw. (2193) 1359 
154     ((pre-test or pretest) adj probability).kf. (64) 1360 
155     ((post-test or posttest) adj probability).tw. (871) 1361 
156     ((post-test or posttest) adj probability).kf. (16) 1362 
157     predictive value$.tw. (107369) 1363 
158     predictive value$.kf. (1252) 1364 
159     likelihood ratio$.tw. (15384) 1365 
160     likelihood ratio$.kf. (564) 1366 
161     or/148-160 (1467098) 1367 
162     107 and 145 (7663) 1368 
163     63 and 162 (80) 1369 
164     136 and 162 (4602) 1370 
165     "nibali$".fc_auts. and "2019".fc_pubyr. (16) 1371 
166     from 165 keep 11 (1) 1372 
167     163 and 166 (1) 1373 



 

 

168     145 and 166 (1) 1374 
169     "Eick$".fc_auts. and "2018".fc_pubyr. (247) 1375 
170     63 and 145 and 107 (80) 1376 
171     170 and 48 (80) 1377 
172     171 (80) 1378 
173     limit 172 to yr="1990 -Current" (79) 1379 
174     "eick $".fc_auts. and "2018".fc_pubyr. and "3031".fc_pg. (1) 1380 
175     "Preus $".fc_auts. and "2013".fc_pubyr. and "1075".fc_pg. (1) 1381 
176     "Ardila $".fc_auts. and "2015".fc_pubyr. and "160".fc_pg. (1) 1382 
177     174 or 175 or 176 (3) 1383 
178     145 and 107 and 177 (3) 1384 
179     145 and 107 (7663) 1385 
180     "medline rct filter".ti. (0) 1386 
181     controlled-clinical-trial.pt. (93684) 1387 
182     randomized-controlled-trial.pt. (506131) 1388 
183     randomized controlled trial/ (506131) 1389 
184     randomi?ed controlled trial?.tw. (174915) 1390 
185     randomi?ed controlled trial?.kf. (10787) 1391 
186     random-allocation.tw,kf. (1678) 1392 
187     double-blind-method.tw,kf. (492) 1393 
188     single-blind-method.tw,kf. (88) 1394 
189     (random adj8 (selection? or sample?)).kf,tw. (45381) 1395 
190     random*.tw,kf. (1133469) 1396 
191     or/181-190 (1342094) 1397 
192     179 and 191 (726) 1398 
193     136 and 192 (484) 1399 
194     178 and 193 (2) 1400 
195     193 (484) 1401 
196     limit 195 to yr="1990 -Current" (467) 1402 
197     13 and 196 (168) 1403 
198     Sinus Floor Augmentation/ (1107) 1404 
199     (sinus adj2 floor adj augme*).tw,kw. (509) 1405 
200     (sinus adj2 floor adj (augme* or elevat*)).tw,kw. (1111) 1406 
201     (sinus adj2 augment* adj therap*).tw,kw. (8) 1407 
202     or/198-201 (1697) 1408 
203     202 and 33 (11) 1409 
204     Maxillary Sinus/ (10048) 1410 
205     Bone Transplantation/ (30842) 1411 
206     204 and 205 (1012) 1412 
207     (sinus adj5 graft*).tw,kw. (1294) 1413 
208     202 or 206 or 207 (2823) 1414 
209     208 and 33 (17) = aanvulling 1c 1415 
210     apicoectomy/ (1555) 1416 
211     (apicectom$ or apicoectom$ or (apical adj2 (surg* or resect* or remov*))).tw,kw. (1457) 1417 
212     210 or 211 (2381) 1418 
213     212 and 33 (10) 1419 
214     *"Periapical Periodontitis"/ (1790) 1420 
215     37 and 33 (1) 1421 
216     213 and 37 (1) 1422 
217     213 and 38 (0) 1423 
218     *"Periapical Periodontitis"/su (153) 1424 



 

 

219     212 or 218 (2477) 1425 
220     33 and 219 (11)= aanvulling vr1f 1426 
221     (85 or 86) and 105 (546) 1427 
222     221 and (75 or 76 or 77) (86) 1428 
223     222 and 48 (74) 1429 
224     223 (74) 1430 
225     limit 224 to yr="2000 -Current" (43)= aanvulling vr 2a 1431 
 1432 

2e aanvullende search 1433 
Database: Ovid MEDLINE(R) ALL <1946 to January 04, 2021> 1434 
Search Strategy: 1435 
-------------------------------------------------------------------------------- 1436 
1     "Differential benefits of amoxicillin-metronidazole in different phases of periodontal therapy in a 1437 
randomized controlled crossover clinical ".fc_titl. (1) 1438 
2     "mombelli$".fc_auts. and "2013".fc_pubyr. and "715".fc_pg. (1) 1439 
3     "mombelli$".fc_auts. and "2016".fc_pubyr. and "539".fc_pg. (1) 1440 
4     "mombelli1$".fc_auts. and "2019".fc_pubyr. and "188".fc_pg. (0) 1441 
5     "mombelli$".fc_auts. and "2019".fc_pubyr. (14) 1442 
6     from 5 keep 12 (1) 1443 
7     1 or 2 or 3 or 6 (4) 1444 
8     from 7 keep 1-4 (4) 1445 
9     guided tissue regeneration/ or guided tissue regeneration, periodontal/ (5853) 1446 
10     bone regeneration/ or osseointegration/ (24996) 1447 
11     ((bone adj2 regenerat*) or (guided adj2 tissue adj2 regenerat*)).tw,kw. (17367) 1448 
12     (bone adj2 transplant*).tw,kw. (36187) 1449 
13     Bone Transplantation/ (31278) 1450 
14     exp Surgical Flaps/ (62237) 1451 
15     exp Oral Surgical Procedures, Preprosthetic/ (27027) 1452 
16     (surgical adj2 flap?).tw,kw. (767) 1453 
17     exp Periodontics/ (25708) 1454 
18     (periodontic? or periodont*).tw,kw. (79335) 1455 
19     (scaling or (root adj2 planing) or gingivectom*or gingivoplas* or (subgingival adj2 curett*)).tw,kw. 1456 
(53729) 1457 
20     or/9-19 (306601) 1458 
21     *Bacterial Infections/pc (4593) 1459 
22     Antibiotic Prophylaxis/ (14168) 1460 
23     (antibiotic* or anti?biotic* or antimicrobial* or anti?microbial*).tw,kw. (484868) 1461 
24     exp Anti-Bacterial Agents/ (737301) 1462 
25     (antibiotic? or (antimicrobial adj2 (treat* or therap*))).tw,kw. (364854) 1463 
26     *Bacterial Infections/pc (4593) 1464 
27     exp Amoxicillin/ (11414) 1465 
28     exp Amoxicillin-Potassium Clavulanate Combination/ (2607) 1466 
29     augmentin*.tw,kw. (14113) 1467 
30     Clindamycin/ (5752) 1468 
31     exp Anti-Bacterial Agents/ (737301) 1469 
32     Cefazolin/ (2887) 1470 
33     Metronidazole/ (12881) 1471 
34     or/27-33 (750706) 1472 
35     pc.fs. (1312212) 1473 
36     (prophyla* or prevent* or premedicat* or perioperativ*).tw,kw. (1687315) 1474 
37     35 or 36 (2560622) 1475 



 

 

38     34 and 37 (88194) 1476 
39     Antibiotic Prophylaxis/ (14168) 1477 
40     (antibiotic* or anti?biotic* or antimicrobial* or anti?microbial*).tw,kw. (484868) 1478 
41     38 or 39 or 40 (540902) 1479 
42     20 and 41 (8499) 1480 
43     exp Oral Surgical Procedures/ (69563) 1481 
44     exp Surgery, Oral/ (8492) 1482 
45     exp Dentistry, Operative/ (36810) 1483 
46     Dental Implants/ (22424) 1484 
47     Sinus Floor Augmentation/ (1188) 1485 
48     exp endodontics/ or apicoectomy/ or dental implantation, endosseous, endodontic/ or regenerative 1486 
endodontics/ or exp "root canal therapy"/ (28586) 1487 
49     ((oral or tooth or teeth) adj5 (surg$ or extract$ or restor$ or invas$ or scale or scaling or polish$ or 1488 
endodontic$ or "root canal" or apicectom$ or apicoectom$)).tw,kw. (58101) 1489 
50     (dental or dentist$).tw,kw. (266532) 1490 
51     Oral Hygiene/ (13047) 1491 
52     Oral Health/ (17095) 1492 
53     or/43-52 (402304)=setting mondzorg 1493 
54     42 and 53 (2298) 1494 
55     (dutch or english or german).la. (28240160) 1495 
56     54 and 55 (2182) 1496 
57     56 (2182) 1497 
58     limit 57 to yr="2000 -Current" (1703) 1498 
59     "filter systematic reviews".ti. (0) 1499 
60     meta analysis.pt. (124443) 1500 
61     (meta-anal$ or metaanal$).tw,kf. (192594) 1501 
62     (quantitativ$ adj10 (review$ or overview$)).tw. (10032) 1502 
63     (systematic$ adj10 (review$ or overview$)).tw. (212872) 1503 
64     (methodologic$ adj10 (review$ or overview$)).tw. (12618) 1504 
65     (quantitativ$ adj10 (review$ or overview$)).kf. (80) 1505 
66     (systematic$ adj10 (review$ or overview$)).kf. (22901) 1506 
67     (methodologic$ adj10 (review$ or overview$)).kf. (81) 1507 
68     medline.tw. and review.pt. (81336) 1508 
69     (pooled adj3 analy*).tw. (21439) 1509 
70     (pooled adj3 analy*).kf. (293) 1510 
71     "cochrane$".fc_jour. (15154) 1511 
72     or/60-71 (385675) 1512 
73     "medline rct filter".ti. (0) 1513 
74     controlled-clinical-trial.pt. (93997) 1514 
75     randomized-controlled-trial.pt. (519987) 1515 
76     randomized controlled trial/ (519987) 1516 
77     randomi?ed controlled trial?.tw. (189189) 1517 
78     randomi?ed controlled trial?.kf. (12407) 1518 
79     random-allocation.tw,kf. (1771) 1519 
80     double-blind-method.tw,kf. (502) 1520 
81     single-blind-method.tw,kf. (90) 1521 
82     (random adj8 (selection? or sample?)).kf,tw. (46802) 1522 
83     random*.tw,kf. (1191499) 1523 
84     or/74-83 (1402182) 1524 
85     58 and 72 (121)=vraag 1 SR= talen + setting mondzorg + antibiotica prophylaxe of perioperatief + SR 1525 
filter 1526 



 

 

86     (58 and 84) not 72 (245)=vraag 1 rct 1527 
87     Aggregatibacter actinomycetemcomitans/ (2853) 1528 
88     aggregatibacter*.tw,kw. (1897) 1529 
89     87 or 88 (3805) 1530 
90     27 or 28 or 33 (22655) 1531 
91     metromidazol*.tw,kw. (4) 1532 
92     90 or 91 (22657) 1533 
93     exp Periodontitis/ (31067) 1534 
94     exp Periodontal Diseases/ (88399) 1535 
95     (Necroti* adj2 ulcerati* adj2 (gingivitis or parodontitis)).tw,kw. (279) 1536 
96     ((Necrotizing adj2 gingivitis) or periodontitis or periodomtotis or stomatitis).tw,kw. (43146) 1537 
97     (deep adj2 neck adj2 space adj2 infect*).tw,kw. (156) 1538 
98     (infect* adj2 hematoma).tw,kw. (1374) 1539 
99     ((Necrotizing adj2 gingivitis) or periodontitis or periodontitis).tw,kw. (28241) 1540 
100     93 or 94 or 95 or 97 or 98 or 99 (98029) 1541 
101     gingivitis/ or gingival pocket/ or gingivitis, necrotizing ulcerative/ (11479) 1542 
102     100 or 101 (98029) 1543 
103     92 and 102 (938) 1544 
104     89 and 103 (121) 1545 
105     55 and 104 (121) 1546 
106     105 (121) 1547 
107     limit 106 to yr="2000 -Current" (75) 1548 
108     107 and (84 or 72) (28)=vraag 2=talen + aggregatibacter + specifieke antibiotica + P vraag 2 (=set 1549 
102) 1550 
109     from 108 keep 1-28 (28) 1551 
110     96 or 101 (52222) 1552 
111     (Necroti* adj2 ulcerati* adj2 (gingivitis or parodontitis)).tw,kw. (279) 1553 
112     110 or 111 (52230) 1554 
113     gingivitis, necrotizing ulcerative/ (1129) 1555 
114     99 or 111 or 113 (29091) 1556 
115     gingivitis, necrotizing ulcerative/mi (113) 1557 
116     mi.fs. (776823) 1558 
117     114 and 116 (6085) 1559 
118     115 or 117 (6085) 1560 
119     Peri-Implantitis.tw,kw. (2483) 1561 
120     periapical abscess/ or periodontal abscess/ (2367) 1562 
121     Abscess/ (27736) 1563 
122     abscess*.tw,kw. (77384) 1564 
123     102 or 119 or 120 or 121 or 122 (182123) 1565 
124     microbiological techniques/ or bacteriological techniques/ or exp bacterial typing techniques/ or exp 1566 
microbial sensitivity tests/ (227459) 1567 
125     bacterial load/ (6205) 1568 
126     Microbiota/ (19286) 1569 
127     ((microb* or bacter*) adj2 test*).tw,kw. (15737) 1570 
128     ((microb* or bact*) adj2 profil*).tw,kw. (7027) 1571 
129     ((bacter* adj2 load) or microbiota).tw,kw. (54768) 1572 
130     molecular diagnostic techniques/ or specimen handling/ (39892) 1573 
131     exp Culture Media/ (162017) 1574 
132     nucleic acid amplification techniques/ or exp polymerase chain reaction/ (459997) 1575 
133     polymerase chain reaction?.tw,kw. (252158) 1576 
134     Cell Culture Techniques/ (49074) 1577 



 

 

135     (checkerboard adj3 hybridization).tw,kw. (376) 1578 
136     nucleic acid probes/ or dna probes/ or exp dna, complementary/ (95209) 1579 
137     ((microb* or bacter*) adj2 techniq*).tw,kw. (3378) 1580 
138     (bacter* adj2 load).tw,kw. (5016) 1581 
139     (microbiota or (culture adj2 media)).tw,kw. (70458) 1582 
140     pcr.tw,kw. (526084) 1583 
141     (nucleic adj2 acid adj2 probe?).tw,kw. (1429) 1584 
142     or/124-141 (1414997) 1585 
143     116 or 142 (1967444) 1586 
144     102 or 111 or 113 or 123 (182123) 1587 
145     143 and 144 (33504) 1588 
146     2 and 145 (1) 1589 
147     84 and 145 (1706) 1590 
148     55 and 147 (1627) 1591 
149     148 (1627) 1592 
150     limit 149 to yr="2000 -Current" (1207) 1593 
151     mi.fs. (776823) 1594 
152     150 and 151 (918) 1595 
153     152 (918) 1596 
154     limit 153 to (abstracts and humans) (836) 1597 
155     limit 154 to dentistry journals (564) 1598 
156     *"Anti-Bacterial Agents"/ (216564) 1599 
157     155 and 156 (102) 1600 
158     *Bacterial Infections/dt (12727) 1601 
159     23 or 24 or 25 or 158 (978612)=antibiotica 1602 
160     155 and 159 (206) 1603 
161     148 and 159 and 151 (601)=talen + microbiologisch onderzoek + microbiology + rct + P thk met 1604 
ingrepen of gingivitis 1605 
162     161 (601) 1606 
163     limit 162 to yr="1990 -Current" (528) 1607 
164     163 (528) 1608 
165     limit 164 to (abstracts and humans) (483) 1609 
166     limit 165 to dentistry journals (303)= vraag 3 1610 
 1611 
 1612 



 

 

Bijlage 2. Literatuurselectie 1613 

Resultaten 
literatuursearch 
systematische 

reviews:
n = 116

Resultaten 
aanvullende 

literatuursearch 
apexresectie/

apicale chirurgie:
n = 11

Resultaten 
aanvullende 

literatuursearch 
sinusbodemeleva

ntie:
n = 17

Screening op titel 
en abstract

Screening op titel 
en abstract

Screening op titel 
en abstract

Exclusie: n = 84, redenen (één reden 
per abstract genoteerd, overlap is 
waarschijnlijk):
 Patiëntengroep kwam niet 

overeen: n = 63
 Interventie kwam niet overeen: n 

= 10
 Uitkomstmaat kwam niet 

overeen: n = 3
 Geen systematisch uitgevoerd 

onderzoek: n = 4
 Duplicaat met ander onderzoek in 

resultaat literatuursearch: n = 4

Exclusie: n = 14, redenen (één 
reden per abstract genoteerd, 
overlap is waarschijnlijk):
 Patiëntengroep kwam niet 

overeen: n = 3
 Interventie kwam niet 

overeen: n = 7
 Geen systematisch 

uitgevoerd onderzoek: n = 4

Exclusie: n = 7, redenen (één 
reden per abstract genoteerd, 
overlap is waarschijnlijk):
 Patiëntengroep kwam niet 

overeen: n = 5
 Interventie kwam niet 

overeen: n = 1
 Geen systematisch 

uitgevoerd onderzoek: n = 1Resultaten 1e 
literatuurselectie: 

n = 32

Resultaten 1e 
literatuurselectie: 

n = 3

Resultaten 1e 
literatuurselectie: 

n = 4

Verzameling full-
tekst artikelen

Verzameling full-
tekst artikelen

Verzameling full-
tekst artikelen

Niet beschikbaar én geen adequate 
info via abstract te ontsluiten: n = 3

Niet beschikbaar én geen 
adequate info via abstract te 

ontsluiten: n = 1

Niet beschikbaar én geen 
adequate info via abstract te 

ontsluiten: n = 1

Beschikbare 
artikelen voor 2e 
selectie: n = 50

Beoordeling full-
tekst op in- en 
exclusiecriteria

Exclusie: n = 38, redenen zie 
bijlage 3

Body of evidence 
voor deze 

uitgangsvraag:
n = 12

Resultaten 
aanvullende 

literatuursearch n.a.v. 
ROC-vergadering

systematische reviews
n = 121

Resultaten 
aanvullende 

literatuursearch n.a.v. 
ROC-vergadering

RCT’s
n = 245

Screening op titel 
en abstract

Screening op titel 
en abstract

Exclusie: n = 116, redenen (één 
reden per abstract genoteerd, 
overlap is waarschijnlijk):
 Patiëntengroep kwam niet 

overeen: n = 75
 Interventie kwam niet 

overeen: n = 23
 Uitkomstmaten kwamen niet 

overeen: n = 2
 Geen systematisch 

uitgevoerd onderzoek: n = 5
 Studieresultaten al eerder 

geïncludeerd: n = 12

Resultaten 1e 
literatuurselectie: 

n = 4

Exclusie: n = 233, redenen (één 
reden per abstract genoteerd, 
overlap is waarschijnlijk):
 Patiëntengroep kwam niet 

overeen: n = 177
 Interventie kwam niet 

overeen: n = 47
 Geen systematisch 

uitgevoerd onderzoek: n = 9Resultaten 1e 
literatuurselectie: 

n = 12
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Bijlage 3. Lijst met geëxcludeerde studies 1617 

Eerste auteur, jaartal Reden van exclusie (één reden genoemd, meerdere redenen zijn 
mogelijk) 

Abd-Elwahab-Radi, 2019(53) Artikel betreft commentaar op een andere (geïncludeerde) studie 
Aminoshariae, 2016(12) Gaat niet over profylaxe 
Anitua, 2009(57) Dubbeling van geïncludeerde studies 
Arruda, 2018(47) Gaat niet over systemisch antibioticumgebruik 
Bafail, 2014(14) Geen systematisch uitgevoerd onderzoek 
Blatt, 2019(15) Dubbeling van geïncludeerde studies 
Caiazzo, 2011(58) Dubbeling van geïncludeerde studies 
Choukroun, 2008(44) Gaat niet over systemisch antibioticumgebruik 
Esposito, 2008(19) Update van dit artikel zit in selectie 
Esposito, 2008(60) Dubbeling van geïncludeerde studies 
Esposito, 2010(59) Dubbeling van geïncludeerde studies 
Faggion, 2010(54) Patiëntengroep kwam niet overeen met PICO 
Givens, 2015(61) < 20 patiënten per behandelgroep 
Greenstein, 2020(21) Geen systematisch uitgevoerd onderzoek 
Hedström, 2007(23) Dubbeling van geïncludeerde studies 
Henry, 2001(51) Geen rapportage van gekozen patiëntrelevante uitkomstmaten 
Hosseini, 2015(62) < 20 patiënten per behandelgroep 
Jain, 2020(55) Dubbeling van geïncludeerde studies 
Keenan, 2015(24) Geen systematisch uitgevoerd onderzoek 
Khouly, 2020(26) < 20 patiënten per onderzoeksarm voor de vergelijking die 

relevant is voor deze evidence review 
Klinge, 2020(27) Geen vergelijking met géén antibioticumgebruik 
Lang, 2011(56) Het effect van profylaxe is niet onderzocht in deze studie 
Laskin, 2000(64) Uitkomstmaat kwam niet overeen met PICO 
Li, 2019(28) Geen systematisch uitgevoerd onderzoek 
Lindeboom, 2003(65) < 20 patiënten per behandelgroep 
Marchionni, 2017(31) Patiëntengroep kwam niet overeen met PICO 
Mohammadi, 2009(34) Geen systematisch uitgevoerd onderzoek 
Menon, 2019(33) Dubbeling van geïncludeerde studies 
Moreno-Drada, 2016(35) Dubbeling van geïncludeerde studies 
Nolan, 2014(66) Dubbeling van geïncludeerde studies 
Park, 2018(36) Geen systematisch uitgevoerd onderzoek 
Pickenpaugh, 2001(52) Geen rapportage van gekozen patiëntrelevante uitkomstmaten 
Ramos, 2016(37) Dubbeling van geïncludeerde studies 
Ren, 2007(38) Dubbeling van geïncludeerde studies 
Schwartz, 2007(41) Dubbeling van geïncludeerde studies 
Singh Gill, 2018(42) Dubbeling van geïncludeerde studies 
Tan, 2014(68) Dubbeling van geïncludeerde studies 
Tuominen, 1991(50) Geen adequate RCT, oude studie 
Veitz-Keenan, 2015(43) Geen systematisch uitgevoerd onderzoek 
Zinser, 2013(46) Geen systematische review of RCT 
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Bijlage 4. Tabellen met studiekarakteristieken 1619 

Implantologie 1620 
Systematische reviews 1621 
Eerst
e 
auteu
r 

Jaart
al 

Inhoud Studiekwaliteit (kritische elementen AMSTAR-2) Opmerkingen 
Populatie Interventie Contro

le 
Uitkomstmat
en (relevant 
voor deze 
review) 

Resultaten Studiep
rotocol 
gebruikt 

Adequat
e 
literatuu
rsearch 

Exclusie 
studies 
verantw
oord 

Risk of 
bias per 
individue
le studie 
bepaald 

Meta-
analyse 
adequa
at 

Risk of 
bias 
geïnter
preteer
d 

Publicat
iebias 
beoord
eeld 

Algeheel 
vertrouw
en in 
resultate
n review 

Ata-
Ali(13
) 

2014 4 RCT’s met 
2063 
implantaten 
(1077 met 
antibiotica, 
986 in 
controlegroep
) bij 1002 
personen 
(463 man, 
gem. lft. 49) 

Amoxicilline in 
wisselende 
doseringen (2g 1 
uur pre-operatief, 
1 g 1 uur pre-
operatief + 2g/dag 
2 dagen voor 
ingreep, 2 g 1 uur 
voor ingreep en 
2g/dag 7 dagen na 
ingreep, 2 g /dag 
7 dagen na 
ingreep) 

Wissel
end: 
geen 
antibio
ticum 
of 
placeb
o 

- Implantaatfal
en 

- Postoperatie
ve infectie 

Antibiotica vs 
controle: 
- Implantaatfalen: 

OR: 0,331 (95%BI: 
0,16-0,70); NNT: 48 
(95%BI: 31-109) 

- Postoperatieve 
infectie: OR: 1,091 
(95%BI: 0,63-1,89) 

Ja Nee Ja Ja Ja Nee Nee Matig Breed 
betrouwbaarheidsi
ntervallen bij 
beide 
uitkomstmaten: 
imprecisie 
Weinig info over 
geïncludeerde 
studies (mogelijk 
indirectheid door 
populatiekenmerk
en) 
Alle geïncludeerde 
studies zijn ook 
opgenomen in de 
review van 
Rodriguiez-
Sánchez et al, die 
uitgebreider is en 
van hogere 
kwaliteit  deze 
review van Ata-Ali 
wordt daarom 
verder niet 
meegenomen 

Chrca
novic
(18) 

2014 8 RCT’s, 4 
CCT’s en 2 
retrospectiev
e studies met 
in totaal 
>3642 
patiënten 

Antibiotica 
(verschillende 
middelen, zowel 
pre-operatief als 
postoperatief), 
bijv. amoxicilline, 
in een aantal 

Wissel
end:ge
en 
antibio
ticum 
of 

- Implantaatfal
en 

- Postoperatie
ve infectie 

- Implantaatfalen: 
Antibiotica: 
304/8603; controle: 
396/6269; RR: 0,55 
(95%BI: 0,41-0,75); 
NNT: 36 

Nee Ja Ja Ja Ja Ja Ja Redelijk Enige risk of bias 
vanwege 
beperkingen opzet 
in RCT’s én 
inclusie van niet 
gerandomiseerd 
onderzoek  



 

 

Eerst
e 
auteu
r 

Jaart
al 

Inhoud Studiekwaliteit (kritische elementen AMSTAR-2) Opmerkingen 
Populatie Interventie Contro

le 
Uitkomstmat
en (relevant 
voor deze 
review) 

Resultaten Studiep
rotocol 
gebruikt 

Adequat
e 
literatuu
rsearch 

Exclusie 
studies 
verantw
oord 

Risk of 
bias per 
individue
le studie 
bepaald 

Meta-
analyse 
adequa
at 

Risk of 
bias 
geïnter
preteer
d 

Publicat
iebias 
beoord
eeld 

Algeheel 
vertrouw
en in 
resultate
n review 

(van 2 studies 
is het aantal 
patiënten 
niet 
vermeld), 
zeer 
gevarieerde 
leeftijden, 
geslacht niet 
vermeld 

studies niet 
gespecificeerd 

placeb
o 

- Postoperatieve 
infectie: 
Antibiotica: 
25/1000; controle: 
27/770; RR: 0,84 
(95%BI: 0,49-1,44); 
niet significant 

Alle geïncludeerde 
studies zijn ook 
opgenomen in de 
review van 
Rodriguez-Sánchez 
et al, die 
uitgebreider is en 
van hogere 
kwaliteit; deze 
review van 
Chrcanovic wordt 
daarom verder 
niet meegenomen 

Espos
ito(20
) 

2013 7 RCT’s met 
in totaal 1162 
patiënten  

Amoxicilline in 
verschillende 
regimes 

Geen 
antibio
tica of 
placeb
o 

- Implantaatfal
en  

- Postoperatie
ve infecties 

Amoxicilline vs 
controle: 
- Implantaatfalen: 

9/604 vs 32/558; 
RR: 0,33 (95%BI: 
0,16-0,67); NNT: 25 
(95%BI: 14-100) 

- Postoperatieve 
infecties: 14/604 vs 
22/558; RR: 0,69 
(95%BI: 0,36-1,35); 
niet significant 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nee Groot Check door 
auteurs gedaan in 
2019; geen update 
nodig 
Breed 
betrouwbaarheidsi
ntervallen bij 
beide 
uitkomstmaten: 
imprecisie 
Alle geïncludeerde 
studies zijn ook 
opgenomen in de 
review van 
Rodriguez-Sánchez 
et al, die 
uitgebreider is  
deze review van 
Esposito wordt 
daarom verder 
niet meegenomen 

Khoul
y(25) 

2019 10 RCT’s met 
in totaal 3868 
patiënten, 

Amoxicilline in 
verschillende 
regimes 

Geen 
antibio
tica of 

Postoperatiev
e infecties 
(incl. 

Amoxicilline vs 
controle:  

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nee Groot Breed 
betrouwbaarheidsi
nterval: imprecisie 



 

 

Eerst
e 
auteu
r 

Jaart
al 

Inhoud Studiekwaliteit (kritische elementen AMSTAR-2) Opmerkingen 
Populatie Interventie Contro

le 
Uitkomstmat
en (relevant 
voor deze 
review) 

Resultaten Studiep
rotocol 
gebruikt 

Adequat
e 
literatuu
rsearch 

Exclusie 
studies 
verantw
oord 

Risk of 
bias per 
individue
le studie 
bepaald 

Meta-
analyse 
adequa
at 

Risk of 
bias 
geïnter
preteer
d 

Publicat
iebias 
beoord
eeld 

Algeheel 
vertrouw
en in 
resultate
n review 

gem. lft. ca. 
48 

placeb
o 

subgroepanal
yses) 

Postoperatieve 
infecties: 27/863 
vs 27/648; RR: 0,94 
(95%BI: 0,54-1,62); 
niet significant 
(subgroepanalyses 
eveneens niet 
significant) 

Relevant 
onderzoek voor 
uitkomstmaat 
infecties 
Alle geïncludeerde 
studies zijn ook 
opgenomen in de 
review van 
Rodriguez-Sánchez 
et al, die 
uitgebreider is  
deze review van 
Khouly wordt 
daarom verder 
niet meegenomen 

Lund(
30) 

2015 Voor de 
relevante 
uitkomstmaat
: 3 RCT’s met 
in totaal 1256 
patiënten 

Amoxicilline in 
verschillende 
regimes 

Placeb
o 

Verlies 
implantaat 

Amoxicilline vs 
placebo:  
Verlies implantaat: 
9/711 vs 23/545; 
RR: 0,39 (95%BI: 
0,18-0,84); NNT: 34 

Nee Ja Ja Ja Ja Ja Ja Redelijk Breed 
betrouwbaarheidsi
nterval: imprecisie 
Alle geïncludeerde 
primaire studies in 
deze review zijn 
ook opgenomen in 
de uitgebreidere 
review van 
Rodriguez Sánchez 
et al  deze 
review van Lund 
wordt daarom 
verder niet 
meegenomen 

Rodri
guez 
Sánch
ez(39
) 

2018 9 artikelen 
met in totaal 
15 RCT’s met 
in totaal 1931 
patiënten  

Amoxicilline in 
verschillende 
regimes 

Andere 
doseri
ng, 
geen 
antibio
tica of 

- Aantal 
patiënten 
met 
implantaatfal
en 

* Zie GRADE 
Evidence profile 
onderaan deze 
tabel (uit artikel 
gekopieerd) 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Groot  



 

 

Eerst
e 
auteu
r 

Jaart
al 

Inhoud Studiekwaliteit (kritische elementen AMSTAR-2) Opmerkingen 
Populatie Interventie Contro

le 
Uitkomstmat
en (relevant 
voor deze 
review) 

Resultaten Studiep
rotocol 
gebruikt 

Adequat
e 
literatuu
rsearch 

Exclusie 
studies 
verantw
oord 

Risk of 
bias per 
individue
le studie 
bepaald 

Meta-
analyse 
adequa
at 

Risk of 
bias 
geïnter
preteer
d 

Publicat
iebias 
beoord
eeld 

Algeheel 
vertrouw
en in 
resultate
n review 

placeb
o 

- Aantal 
implantaten 
falen 

- Postoperatie
ve infecties 

Roma
ndini(
40) 

2019 9 RCT’s met 
in totaal 1693 
patiënten  

Amoxicilline in 
verschillende 
regimes 

Andere 
doseri
ng, 
geen 
antibio
tica of 
placeb
o 

- Implantaatfal
en 

Amoxicilline vs 
controle:  
Implantaatfalen: 
OR: 0,28 (95%BI: 
0,14-0,55) 

Ja Ja Ja Ja N.v.t. Nee N.v.t. Matig Alle geïncludeerde 
studies zijn ook 
opgenomen in de 
review van 
Rodriguez-Sánchez 
et al, die 
uitgebreider is en 
van hogere 
kwaliteit; deze 
review van 
Romandini wordt 
daarom verder 
niet meegenomen 



 

 

* GRADE Evidence Profile uit Rodriguez-Sánchez et al.1622 

 1623 

RCT’s 1624 
Eerste 
auteu
r 

Jaar
tal 

Inhoud Studiekwaliteit (Cochrane risk of bias) Opmerkingen 
Studiedesign Setting Populatie Interve

ntie 
Contro
le 

Uitkomstmat
en (relevant 
voor deze 
review) 

Resultaten Rando
m 
sequen
ce 
generat
ion 

Allocatio
n 
conceal
ment 

Blinding 
of 
particip
ants and 
personn
el 

Blindin
g of 
outcom
e 
assessm
ent 

Incompl
ete 
outcom
e data 

Select
ive 
report
ing 

Oth
er 
bias 

Kasha
ni (63) 

2019 RCT Implantol
ogie 
kliniek, 
Zweden 

447 patiënten 
die implantaat 
kregen, verder 
gezond, geen 
gebruik van 
bepaalde 
medicatie 
(bijv. 
immunosuppre
ssiva), 46% 
man, gem. lft 
53 jr, in totaal 

2 mg 
amoxicil
line (of 
600 mg 
clinamy
cine in 
geval 
van 
allergie) 
1 uur 
pre-
operatie
f 

Geen 
antibio
tica 

Implantaatfal
en 
(gedefinieerd 
als 
verwijdering 
van 
implantaat) 
in de periode 
tussen 
plaatsen 
implantaat 
en plaatsen 

Implantaatf
alen: 

- Bij gebruik 
antibiotica
: 12/535 
(implantat
en): 2,2% 

- Geen 
antibiotica
: 32/428 
(implantat
en): 7,5% 

High 
risk of 
bias 

High risk 
of bias 

High risk 
of bias 

High 
risk of 
bias 

Low risk 
of bias 

Low 
risk of 
bias 

- Groot 
betrouwbaarheidsi
nterval, weinig 
events 



 

 

Eerste 
auteu
r 

Jaar
tal 

Inhoud Studiekwaliteit (Cochrane risk of bias) Opmerkingen 
Studiedesign Setting Populatie Interve

ntie 
Contro
le 

Uitkomstmat
en (relevant 
voor deze 
review) 

Resultaten Rando
m 
sequen
ce 
generat
ion 

Allocatio
n 
conceal
ment 

Blinding 
of 
particip
ants and 
personn
el 

Blindin
g of 
outcom
e 
assessm
ent 

Incompl
ete 
outcom
e data 

Select
ive 
report
ing 

Oth
er 
bias 

963 
implantaten 

abutment/pr
othese 

OR: 0,30 
(95%BI: 
0,14-0,62); 
NNT: 19 
(95%BI: 13-
39) 

Payer(
67) 

2020 Dubbelblinde 
placebogecontr
oleerde RCT 

7 
universit
aire 
klinieken
, 
wereldwi
jd 

236 patiënten 
die guided 
bone 
regeneration 
met plaatsing 
implantaat 
kregen, verder 
gezond 

Amoxicil
line 2 g 
1 uur 
pre-
operatie
f, 500 
mg 8 
uur na 
ingreep, 
500 mg 
3dd op 
dag 1-3 
na 
ingreep 

Placeb
o 
volgens 
zelfde 
schema 

- Pus na 1 
week 

- Pus na 2 
weken 

- Stabiliteit 
implantaat 
na 1 week 

- Stabiliteit 
implantaat 
na 2 weken 

Pus: 
- Na 1 week: 

o Amoxici
lline: 
1,8% 

o Placebo
: 3,6% 

o P=0,442 
- Na 2 

weken:  
o Amoxici

lline: 
0,9% 

o Placebo
: 1,8% 

o P=0,618 
Stabiliteit 
implantaat 

- Na 1 week: 
o Amoxici

lline: 
100% 

o Placebo
: 99,1% 

o P=0,493 
- Na 2 

weken: 

Low 
risk of 
bias 

Low risk 
of bias 

Low risk 
of bias 

Low risk 
of bias 

Low risk 
of bias 

Low 
risk of 
bias 

- Weinig events 



 

 

Eerste 
auteu
r 

Jaar
tal 

Inhoud Studiekwaliteit (Cochrane risk of bias) Opmerkingen 
Studiedesign Setting Populatie Interve

ntie 
Contro
le 

Uitkomstmat
en (relevant 
voor deze 
review) 

Resultaten Rando
m 
sequen
ce 
generat
ion 

Allocatio
n 
conceal
ment 

Blinding 
of 
particip
ants and 
personn
el 

Blindin
g of 
outcom
e 
assessm
ent 

Incompl
ete 
outcom
e data 

Select
ive 
report
ing 

Oth
er 
bias 

o Amoxici
lline: 
100% 

o Placebo
: 99,1% 

o P=0,493 
Operatieve verwijdering verstandskiezen 1625 
Zie Klinische praktijkrichtlijn derde molaar 1626 

Apexresectie/apicale chirurgie/endodontische chirurgie 1627 
RCT’s 1628 
Eerste 
auteur 

Jaar
tal 

Inhoud Studiekwaliteit (Cochrane risk of bias) Opmerkingen 
Studiedesign Setting Popula

tie 
Interventi
e 

Controle Uitkomstm
aten 
(relevant 
voor deze 
review) 

Resultaten Random 
sequen
ce 
generat
ion 

Allocatio
n 
concealm
ent 

Blinding 
of 
particip
ants and 
personn
el 

Blinding 
of 
outcom
e 
assessm
ent 

Incompl
ete 
outcom
e data 

Selecti
ve 
report
ing 

Oth
er 
bias 

Lindeboom
(49) 

2005 Dubbelblind 
placebogecontro
leerde RCT 

Afdeling 
MKA-
chirurgi
e, 
academi
sch 
centrum
, 
Nederla
nd 

256 
patiënt
en, 43% 
man, 
gem. 
lft. 44  

Apexresec
tie mét 
profylacti
sche 
anitbiotic
a: 600 mg 
clindamyc
ine 1 uur 
preoperat
ief oraal 

Apexrese
ctie met 
placebo 

Postoperat
ieve 
infectie na 
1, 2 en 4 
weken 

Clindamyci
ne vs 
placebo: 
Postoperat
ieve 
infecties: 
2/126 
(1,6%) vs 
4/124 
(3,2%); 
RR: 0,50 
(95%BI: 
0,09-2,68) 

Unclear 
risk of 
bias 

Unclear 
risk of 
bias 

Unclear 
risk of 
bias 

Low risk 
of bias 

Low risk 
of bias 

Low 
risk of 
bias 

- Groot 
betrouwbaarheidsi
nterval, weinig 
events  
imprecisie 
Behoorlijik hoge 
risk of bias 

 1629 



 

 

Literatuurlijst 1630 

1. Rodriguez Sanchez F, Arteagoitia I, Rodriguez Andres C, Bruers J. Antibiotic prophylaxis 1631 
prescribing habits in oral implant surgery in the Netherlands: a cross-sectional survey. BMC Oral 1632 
Health. 2019;19(1):281. 1633 
2. Williams RGM. Antibiotic prophylaxis during dental implant placement in the UK. Br Dent 1634 
J. 2020;229(12):787-92. 1635 
3. Antibioticabeleid SW. SWAB Guidelines for Antimicrobial Stewardship. Bergen: Stichting 1636 
Werkgroep Antibioticabeleid; 2016. 1637 
4. de Jonge SW, Boldingh QJJ, Solomkin JS, Dellinger EP, Egger M, Salanti G, et al. Effect of 1638 
postoperative continuation of antibiotic prophylaxis on the incidence of surgical site infection: a 1639 
systematic review and meta-analysis. Lancet Infect Dis. 2020;20(10):1182-92. 1640 
5. Branch-Elliman W, O'Brien W, Strymish J, Itani K, Wyatt C, Gupta K. Association of 1641 
Duration and Type of Surgical Prophylaxis With Antimicrobial-Associated Adverse Events. JAMA 1642 
Surg. 2019;154(7):590-8. 1643 
6. Harbarth S, Samore MH, Lichtenberg D, Carmeli Y. Prolonged antibiotic prophylaxis after 1644 
cardiovascular surgery and its effect on surgical site infections and antimicrobial resistance. 1645 
Circulation. 2000;101(25):2916-21. 1646 
7. Oppelaar MC, Zijtveld C, Kuipers S, Ten Oever J, Honings J, Weijs W, et al. Evaluation of 1647 
Prolonged vs Short Courses of Antibiotic Prophylaxis Following Ear, Nose, Throat, and Oral and 1648 
Maxillofacial Surgery: A Systematic Review and Meta-analysis. JAMA Otolaryngol Head Neck Surg. 1649 
2019;145(7):610-6. 1650 
8. Khalil D, Hultin M, Rashid MU, Lund B. Oral microflora and selection of resistance after a 1651 
single dose of amoxicillin. Clin Microbiol Infect. 2016;22(11):949 e1- e4. 1652 
9. Larsson Wexell C, Ryberg H, Sjoberg Andersson WA, Blomqvist S, Colin P, Van Bocxlaer J, 1653 
et al. Antimicrobial Effect of a Single Dose of Amoxicillin on the Oral Microbiota. Clin Implant 1654 
Dent Relat Res. 2016;18(4):699-706. 1655 
10. Hai JH, Lee C, Kapila YL, Chaffee BW, Armitage GC. Antibiotic prescribing practices in 1656 
periodontal surgeries with and without bone grafting. J Periodontol. 2020;91(4):508-15. 1657 
11. Verduijn MM, De Jongh E. NHG-Behandelrichtlijn Endocarditisprofylaxe. Utrecht: 1658 
Nederlands Huisartsen Genootschap; 2016. 1659 
12. Aminoshariae A, Kulild JC. Evidence-based recommendations for antibiotic usage to treat 1660 
endodontic infections and pain: A systematic review of randomized controlled trials. J Am Dent 1661 
Assoc. 2016;147(3):186-91. 1662 
13. Ata-Ali J, Ata-Ali F, Ata-Ali F. Do antibiotics decrease implant failure and postoperative 1663 
infections? A systematic review and meta-analysis. Int J Oral Maxillofac Surg. 2014;43(1):68-74. 1664 
14. Bafail AS, Alamri AM, Spivakovsky S. Effect of antibiotics on implant failure and 1665 
postoperative infection. Evid. 2014;15(2):58. 1666 
15. Blatt S, Al-Nawas B. A systematic review of latest evidence for antibiotic prophylaxis and 1667 
therapy in oral and maxillofacial surgery. Infection. 2019;47(4):519-55. 1668 
16. Braun RS, Chambrone L, Khouly I. Prophylactic antibiotic regimens in dental implant 1669 
failure: A systematic review and meta-analysis. J Am Dent Assoc. 2019;150(6):e61-e91. 1670 
17. Chen Z, Chen D, Zhang S, Tang L, Li Q. Antibiotic prophylaxis for preventing dental 1671 
implant failure and postoperative infection: A systematic review of randomized controlled trials. 1672 
Am J Dent. 2017;30(2):89-95. 1673 
18. Chrcanovic BR, Albrektsson T, Wennerberg A. Prophylactic antibiotic regimen and dental 1674 
implant failure: a meta-analysis. J Oral Rehabil. 2014;41(12):941-56. 1675 
19. Esposito M, Grusovin MG, Coulthard P, Oliver R, Worthington HV. The efficacy of antibiotic 1676 
prophylaxis at placement of dental implants: a Cochrane systematic review of randomised 1677 
controlled clinical trials. Eur. 2008;9 Suppl 1(2):95-103. 1678 



 

 

20. Esposito M, Grusovin MG, Worthington HV. Interventions for replacing missing teeth: 1679 
antibiotics at dental implant placement to prevent complications. Cochrane Database Syst Rev. 1680 
2013(7):CD004152. 1681 
21. Greenstein G, Tarnow D. Effectiveness of Antibiotics to Reduce Early Implant Loss in 1682 
Systemically Healthy Patients. Compend Contin Educ Dent. 2020;41(2):102-10. 1683 
22. Guerrero JS. Use of prophylactic antibiotic therapy in oral surgical procedures: a critical 1684 
review. J Calif Dent Assoc. 2008;36(12):943-50. 1685 
23. Hedstrom L, Sjogren P. Effect estimates and methodological quality of randomized 1686 
controlled trials about prevention of alveolar osteitis following tooth extraction: a systematic 1687 
review. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod. 2007;103(1):8-15. 1688 
24. Keenan JR, Veitz-Keenan A. Antibiotic prophylaxis for dental implant placement? Evid. 1689 
2015;16(2):52-3. 1690 
25. Khouly I, Braun RS, Chambrone L. Antibiotic prophylaxis may not be indicated for 1691 
prevention of dental implant infections in healthy patients. A systematic review and meta-1692 
analysis. Clin Oral Investig. 2019;23(4):1525-53. 1693 
26. Khouly I, Braun RS, Silvestre T, Musa W, Miron RJ, Demyati A. Efficacy of antibiotic 1694 
prophylaxis in intraoral bone grafting procedures: a systematic review and meta-analysis. Int J 1695 
Oral Maxillofac Surg. 2020;49(2):250-63. 1696 
27. Klinge A, Khalil D, Klinge B, Lund B, Naimi-Akbar A, Tranaeus S, et al. Prophylactic 1697 
antibiotics for staged bone augmentation in implant dentistry. Acta Odontol Scand. 1698 
2020;78(1):64-73. 1699 
28. Li ZB, Li K. Prophylactic Antibiotics Can Prevent Early Implant Failure, but Postoperative 1700 
Antibiotics May Not Be Beneficial for Dental Implant Placement. J. 2019;19(4):101339. 1701 
29. Lodi G, Figini L, Sardella A, Carrassi A, Del Fabbro M, Furness S. Antibiotics to prevent 1702 
complications following tooth extractions. Cochrane Database Syst Rev. 2012;11:CD003811. 1703 
30. Lund B, Hultin M, Tranaeus S, Naimi-Akbar A, Klinge B. Complex systematic review - 1704 
Perioperative antibiotics in conjunction with dental implant placement. Clin Oral Implants Res. 1705 
2015;26 Suppl 11:1-14. 1706 
31. Marchionni S, Toti P, Barone A, Covani U, Esposito M. The effectiveness of systemic 1707 
antibiotic prophylaxis in preventing local complications after tooth extraction. A systematic 1708 
review. Eur. 2017;10(2):127-32. 1709 
32. Marcussen KB, Laulund AS, Jorgensen HL, Pinholt EM. A Systematic Review on Effect of 1710 
Single-Dose Preoperative Antibiotics at Surgical Osteotomy Extraction of Lower Third Molars. J 1711 
Oral Maxillofac Surg. 2016;74(4):693-703. 1712 
33. Menon RK, Gopinath D, Li KY, Leung YY, Botelho MG. Does the use of 1713 
amoxicillin/amoxicillin-clavulanic acid in third molar surgery reduce the risk of postoperative 1714 
infection? A systematic review with meta-analysis. Int J Oral Maxillofac Surg. 2019;48(2):263-73. 1715 
34. Mohammadi Z, Abbott PV. On the local applications of antibiotics and antibiotic-based 1716 
agents in endodontics and dental traumatology. Int Endod J. 2009;42(7):555-67. 1717 
35. Moreno-Drada JA, Garcia-Perdomo HA. Effectiveness of Antimicrobial Prophylaxis in 1718 
Preventing the Spread of Infection as a Result of Oral Procedures: A Systematic Review and Meta-1719 
Analysis. J Oral Maxillofac Surg. 2016;74(7):1313-21. 1720 
36. Park J, Tennant M, Walsh LJ, Kruger E. Is there a consensus on antibiotic usage for dental 1721 
implant placement in healthy patients? Aust Dent J. 2018;63(1):25-33. 1722 
37. Ramos E, Santamaria J, Santamaria G, Barbier L, Arteagoitia I. Do systemic antibiotics 1723 
prevent dry socket and infection after third molar extraction? A systematic review and meta-1724 
analysis. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol. 2016;122(4):403-25. 1725 
38. Ren YF, Malmstrom HS. Effectiveness of antibiotic prophylaxis in third molar surgery: a 1726 
meta-analysis of randomized controlled clinical trials. J Oral Maxillofac Surg. 2007;65(10):1909-1727 
21. 1728 



 

 

39. Rodriguez Sanchez F, Rodriguez Andres C, Arteagoitia I. Which antibiotic regimen prevents 1729 
implant failure or infection after dental implant surgery? A systematic review and meta-analysis. 1730 
J Craniomaxillofac Surg. 2018;46(4):722-36. 1731 
40. Romandini M, De Tullio I, Congedi F, Kalemaj Z, D'Ambrosio M, Lafori A, et al. Antibiotic 1732 
prophylaxis at dental implant placement: Which is the best protocol? A systematic review and 1733 
network meta-analysis. J Clin Periodontol. 2019;46(3):382-95. 1734 
41. Schwartz AB, Larson EL. Antibiotic prophylaxis and postoperative complications after tooth 1735 
extraction and implant placement: a review of the literature. J Dent. 2007;35(12):881-8. 1736 
42. Singh Gill A, Morrissey H, Rahman A. A Systematic Review and Meta-Analysis Evaluating 1737 
Antibiotic Prophylaxis in Dental Implants and Extraction Procedures. Medicina (Kaunas). 1738 
2018;54(6):01. 1739 
43. Veitz-Keenan A, Keenan JR. Antibiotic use at dental implant placement. Evid. 1740 
2015;16(2):50-1. 1741 
44. Choukroun J, Simonpieri A, Del Corso M, Mazor Z, Sammartino G, Dohan Ehrenfest DM. 1742 
Controlling systematic perioperative anaerobic contamination during sinus-lift procedures by 1743 
using metronidazole: an innovative approach. Implant Dent. 2008;17(3):257-70. 1744 
45. Khoury F, Javed F, Romanos GE. Sinus Augmentation Failure and Postoperative Infections 1745 
Associated with Prophylactic Clindamycin Therapy: An Observational Case Series. Int J Oral 1746 
Maxillofac Implants. 2018;33(5):1136-9. 1747 
46. Zinser MJ, Randelzhofer P, Kuiper L, Zoller JE, De Lange GL. The predictors of implant 1748 
failure after maxillary sinus floor augmentation and reconstruction: a retrospective study of 1045 1749 
consecutive implants. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol. 2013;115(5):571-82. 1750 
47. Arruda MEF, Neves MAS, Diogenes A, Mdala I, Guilherme BPS, Siqueira JF, Jr., et al. 1751 
Infection Control in Teeth with Apical Periodontitis Using a Triple Antibiotic Solution or Calcium 1752 
Hydroxide with Chlorhexidine: A Randomized Clinical Trial. J Endod. 2018;44(10):1474-9. 1753 
48. Gherlone EF. [Cephroxadine--a new antibiotic. Clinical experience]. Dent Cadmos. 1754 
1989;57(9):60-74. 1755 
49. Lindeboom JA, Frenken JW, Valkenburg P, van den Akker HP. The role of preoperative 1756 
prophylactic antibiotic administration in periapical endodontic surgery: a randomized, 1757 
prospective double-blind placebo-controlled study. Int Endod J. 2005;38(12):877-81. 1758 
50. Tuominen RK, Lehtinen R, Peltola J, Wikberg R, Gordin A, Kokkonen P, et al. Penetration 1759 
of erythromycin into periapical lesions after repeated doses of erythromycin acistrate and 1760 
erythromycin stearate: a pilot study. Oral Surg Oral Med Oral Pathol. 1991;71(6):684-8. 1761 
51. Henry M, Reader A, Beck M. Effect of penicillin on postoperative endodontic pain and 1762 
swelling in symptomatic necrotic teeth. J Endod. 2001;27(2):117-23. 1763 
52. Pickenpaugh L, Reader A, Beck M, Meyers WJ, Peterson LJ. Effect of prophylactic 1764 
amoxicillin on endodontic flare-up in asymptomatic, necrotic teeth. J Endod. 2001;27(1):53-6. 1765 
53. Abd-Elwahab Radi I, Hassaan A. Which is the best antibiotic prophylaxis protocol to 1766 
prevent early implant failures? Evid. 2019;20(4):105-6. 1767 
54. Faggion CM, Jr., Schmitter M. Using the best available evidence to support clinical 1768 
decisions in implant dentistry. Int J Oral Maxillofac Implants. 2010;25(5):960-9. 1769 
55. Jain A, Rai A, Singh A, Taneja S. Efficacy of preoperative antibiotics in prevention of 1770 
dental implant failure: a Meta-analysis of randomized controlled trials. Oral Maxillofac Surg. 1771 
2020;24(4):469-75. 1772 
56. Lang NP, Pun L, Lau KY, Li KY, Wong MC. A systematic review on survival and success rates 1773 
of implants placed immediately into fresh extraction sockets after at least 1 year. Clin Oral 1774 
Implants Res. 2012;23 Suppl 5:39-66. 1775 
57. Anitua E, Aguirre JJ, Gorosabel A, Barrio P, Errazquin JM, Roman P, et al. A multicentre 1776 
placebo-controlled randomised clinical trial of antibiotic prophylaxis for placement of single 1777 
dental implants. Eur. 2009;2(4):283-92. 1778 



 

 

58. Caiazzo A, Casavecchia P, Barone A, Brugnami F. A pilot study to determine the 1779 
effectiveness of different amoxicillin regimens in implant surgery. J Oral Implantol. 1780 
2011;37(6):691-6. 1781 
59. Esposito M, Cannizzaro G, Bozzoli P, Checchi L, Ferri V, Landriani S, et al. Effectiveness of 1782 
prophylactic antibiotics at placement of dental implants: a pragmatic multicentre placebo-1783 
controlled randomised clinical trial. Eur. 2010;3(2):135-43. 1784 
60. Esposito M, Cannizzaro G, Bozzoli P, Consolo U, Felice P, Ferri V, et al. Efficacy of 1785 
prophylactic antibiotics for dental implants: a multicentre placebo-controlled randomised clinical 1786 
trial. Eur. 2008;1(1):23-31. 1787 
61. Givens E, Jr., Bencharit S, Byrd WC, Phillips C, Hosseini B, Tyndall D. Immediate 1788 
Placement and Provisionalization of Implants Into Sites With Periradicular Infection With and 1789 
Without Antibiotics: An Exploratory Study. J Oral Implantol. 2015;41(3):299-305. 1790 
62. Hosseini B, Byrd WC, Preisser JS, Khan A, Duggan D, Bencharit S. Effects of Antibiotics on 1791 
Bone and Soft-Tissue Healing Following Immediate Single-Tooth Implant Placement Into Sites With 1792 
Apical Pathology. J Oral Implantol. 2015;41(5):e202-11. 1793 
63. Kashani H, Hilon J, Rasoul MH, Friberg B. Influence of a single preoperative dose of 1794 
antibiotics on the early implant failure rate. A randomized clinical trial. Clin Implant Dent Relat 1795 
Res. 2019;21(2):278-83. 1796 
64. Laskin DM, Dent CD, Morris HF, Ochi S, Olson JW. The influence of preoperative antibiotics 1797 
on success of endosseous implants at 36 months. Ann Periodontol. 2000;5(1):166-74. 1798 
65. Lindeboom JA, van den Akker HP. A prospective placebo-controlled double-blind trial of 1799 
antibiotic prophylaxis in intraoral bone grafting procedures: a pilot study. Oral Surg Oral Med Oral 1800 
Pathol Oral Radiol Endod. 2003;96(6):669-72. 1801 
66. Nolan R, Kemmoona M, Polyzois I, Claffey N. The influence of prophylactic antibiotic 1802 
administration on post-operative morbidity in dental implant surgery. A prospective double blind 1803 
randomized controlled clinical trial. Clin Oral Implants Res. 2014;25(2):252-9. 1804 
67. Payer M, Tan WC, Han J, Ivanovski S, Mattheos N, Pjetursson BE, et al. The effect of 1805 
systemic antibiotics on clinical and patient-reported outcome measures of oral implant therapy 1806 
with simultaneous guided bone regeneration. Clin Oral Implants Res. 2020;31(5):442-51. 1807 
68. Tan WC, Ong M, Han J, Mattheos N, Pjetursson BE, Tsai AY, et al. Effect of systemic 1808 
antibiotics on clinical and patient-reported outcomes of implant therapy - a multicenter 1809 
randomized controlled clinical trial. Clin Oral Implants Res. 2014;25(2):185-93. 1810 
69. Canullo L, Troiano G, Sbricoli L, Guazzo R, Laino L, Caiazzo A, et al. The Use of Antibiotics 1811 
in Implant Therapy: A Systematic Review and Meta-Analysis with Trial Sequential Analysis on Early 1812 
Implant Failure. Int J Oral Maxillofac Implants. 2020;35(3):485-94. 1813 
70. Jain A, Rai A, Singh A, Taneja S. Efficacy of preoperative antibiotics in prevention of 1814 
dental implant failure: a Meta-analysis of randomized controlled trials. Oral Maxillofac Surg. 1815 
2020;24(4):469-75. 1816 

 1817 

 1818 

 1819 

 1820 

 1821 

 1822 

 1823 

  1824 



 

 

KIMO Klinische praktijkrichtlijn 1825 

Antibioticumgebruik in de mondzorg 1826 

Module 1. Profylaxe  1827 

Uitgangsvraag 1b. Is antibioticaprofylaxe geïndiceerd ter preventie van medicatie 1828 

gerelateerde osteonecrose van de kaak (MRONJ) bij patiënten die antiresorptieve of anti-1829 

angiogenese medicatie gebruiken en die een (invasieve) ingreep moeten ondergaan 1830 
Uitwerking in PICO: 1831 

P Patiënten met een verhoogd risico op MRONJ (vanwege gebruik van antiresorptieve of anti-1832 
angiogenese medicatie) die een (invasieve) ingreep moeten ondergaan in de algemene 1833 
praktijk 1834 

I Profylactische behandeling met antibiotica  1835 
C Geen behandeling met antibiotica 1836 
O Optreden van MRONJ 1837 

Aanbeveling 1838 
De ROC adviseert ter preventie van MRONJ het volgende beleid t.a.v. antibioticaprofylaxe bij 
patiënten die antiresorptieve (bisfosfonaten) of anti-angiogenese medicatie gebruiken (zie 
bijlage 5 voor een lijst met medicamenten): 

Een zorgvuldige anamnese t.a.v. medicatiegebruik is essentieel. Dat geldt ook voor 
antiresorptieve en anti-angiogenese medicatie in het verleden.  

De ROC adviseert bij twijfel overleg met dan wel verwijzing naar een MKA-chirurg. 

Medicatie  
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 Bisfosfonaten 
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 Endodontologisch
e behandeling 

Antibioticaprofylaxe: eenmalig amoxicilline 2 gram 30-60 minuten pre-operatief.  
Bij allergie voor amoxicilline: eenmalig 600 mg clindamycine 30-60 minuten pre-operatief. 

Bij behandeling van bovengenoemde patiënten dient een zorgvuldig wondtoilet uitgevoerd te 
worden. Bij deze patiënten dient strikte post-operatieve controle plaats te vinden (ten minste 
na circa 6 weken). Bij gestoorde wondgenezing dient de patiënt verwezen te worden naar de 
MKA-chirurg. 

Overwegingen 1839 
Medicatie gerelateerde osteonecrose van de kaak (Medication Related Osteonecrosis of the Jaw, 1840 
oftewel MRONJ) is een moeilijk te behandelen aandoening, die tot verlies van delen van het 1841 
kaakbot kan leiden en bijbehorende morbiditeit en invaliditeit kan veroorzaken. Sinds 2003 wordt 1842 
de bijwerking MRONJ beschreven bij langer gebruik van antiresorptieve medicatie. De afwijking 1843 
kenmerkt zich door aanwezigheid van blootliggend bot en/of botsequesters, al dan niet in 1844 
combinatie met pus, pijn, zwelling, roodheid en intra- of extraorale fistels. Patiënten met MRONJ 1845 
ervaren een verminderde kwaliteit van leven.(1) 1846 

De American Association of Oral and Maxillofacial Surgeons (AAOMS) heeft een consensus paper 1847 
geschreven over MRONJ en de criteria om de diagnose te kunnen stellen: 1848 

 blootliggend en/of sondeerbaar bot langer bestaande dan 8 weken 1849 
 eerder gebruik van anti-resorptieve medicatie of anti-angiogenese medicatie 1850 
 geen eerdere radiotherapie in het hoofdhalsgebied en uitsluiting dat er sprake is van een 1851 

maligne proces 1852 

Voorheen werd vooral een conservatief beleid bij de behandeling van MRONJ gehanteerd met 1853 
overigens lagere succespercentages dan chirurgische ingrepen met resecties van (delen van) de 1854 
kaak en reconstructies. Daarom is heden de tendens, vooral ook door de vele publicaties met 1855 
hoge succespercentages uit West-Europa, om juist vroeg chirurgisch in te grijpen, gebaseerd op 1856 
het behandelprotocol van chronisch purulente osteomyelitis. 1857 

Antiresorptieve (met name bisfosfonaten) en anti-angiogenese medicatie (bijv. denosumab) wordt 1858 
gebruikt voor de behandeling van osteoporose, botmetastasen, multipel myeloom en de ziekte 1859 
van Paget. Bisfosfonaten kunnen oraal (vooral alendroninezuur/risedroninezuur) of intraveneus 1860 
(vooral pamidroninezuur, zoledroninezuur) worden toegediend, in hoge of lage dosering. De 1861 
dosering correspondeert met de indicatie die overwegend in te delen valt in osteoporose (laag) of 1862 
maligniteit (hoog). Denosumab wordt in lage dosering (halfjaarlijks) subcutaan toegediend bij 1863 
osteoporose of in hoge dosering (maandelijks) bij maligniteiten. 1864 

De oorzaak en behandeling van MRONJ worden nog altijd bediscussieerd in de literatuur. In het 1865 
begin werd vooral aan een spontane oorzaak gedacht, maar het laatste decennium verschuift de 1866 
focus vooral in West-Europa naar de dentogene oorzaak. Dat wil zeggen dat MRONJ zich kan 1867 
ontwikkelen door extracties, dentogene pathologie of (semi-)electieve ingrepen 1868 
(apexresecties/implantologie), maar ook door anatomisch gerelateerde problemen als 1869 
drukplekken onder prothesen.(2, 3)  1870 

In een overzichtsartikel van Kuroshima et al. is de prevalentie van MRONJ als volgt beschreven: 1871 
 Bij gebruik van orale bisfosfonaten: 0-0,04%, bij zeer langdurig gebruik tot 0,2% (dat is 2 per 1000 1872 

patiënten) 1873 
 Bij gebruik van intraveneuze bisfosfonaten: 0-0,19% 1874 



 

 

 Bij gebruik van zoledrinezuur2: 1,6-14,8% 1875 
 Bij gebruik van denosumab in lage dosering: niet bekend 1876 
 Bij gebruik van denosumab in hoge dosering: 0,7-1,9% 1877 
 Bij gebruik van angiogeneseremmers: 0,2%(4) 1878 

MRONJ blijkt met name te worden gezien bij patiënten die(5-8): 1879 
 langer dan 24 maanden oraal bisfosfonaat hebben gebruikt (onafhankelijk van dosering, middel en 1880 

tijd tot ingreep (m.a.w. ook bisfosfonaatgebruik in het verleden behoort hiertoe)); 1881 
 langer dan 6 maanden bisfosfonaat i.v. hebben gebruikt (onafhankelijk van dosering, middel en tijd 1882 

tot ingreep (m.a.w. ook bisfosfonaatgebruik in het verleden behoort hiertoe)) 1883 
 denosumab hebben gebruikt (onafhankelijk van dosering, en tijd tot ingreep (m.a.w. ook denosumab 1884 

gebruik in het verleden behoort hiertoe)) 1885 

Ook medicatiegebruik in het verleden draagt bij aan verhoging van het risico op MRONJ. Er zijn beperkte 1886 
aanwijzingen voor herstel van de botstofwisseling na het stoppen van gebruik van bisfosfonaten. Vooralsnog 1887 
heeft dit echter geen consequenties voor het beleid. 1888 

Tijdelijk staken van bisfosfonaten of denosumab (‘drug holiday’) voorafgaand aan een extractie lijkt niet 1889 
zinvol, gezien het langdurige effect van de medicatie op het ontstaan van osteonecrose. Ook langdurig 1890 
staken van de medicatie (of bijvoorbeeld medicatiegebruik in het verleden) heeft geen invloed op de keuze 1891 
van behandeling. De duur van het medicatiegebruik is bepalend voor de keuze van behandeling en 1892 
antibioticumbeleid, en niet wanneer dat medicatiegebruik geweest is. 1893 

Het is bekend dat onvoldoende mondhygiëne, roken en gebruik van corticosteroïden het risico op MRONJ 1894 
kan verhogen. 1895 

Voor doseringsadviezen van antibioticumprofylaxe sluit de ROC aan bij de aanbevelingen in 1896 
module 1a, een eenmalige profylaxe. Er is geen bewijs of fysiologische reden voor langduriger 1897 
behandeling, ofschoon dit wel vaak het gebruik is, naar analogie van de richtlijn 1898 
osteoradionecrose.  1899 

MRONJ komt weinig voor bij patiënten die kortdurend bisfosfonaten gebruiken (< 24 maanden oraal of < 6 1900 
maanden intraveneus). Als aanwijzing voegt de ROC nog toe dat tijdens de extractie soms ingeschat kan 1901 
worden wanneer de kans op MRONJ vergroot is. Dit kan het geval zijn bij een extractie waarbij nauwelijks 1902 
bloeding optreedt (hetgeen een aanwijzing kan zijn voor verminderde doorbloeding van het weefsel). Dit is 1903 
een alarmsymptoom en een teken dat de patiënt zorgvuldig gecontroleerd moet worden. Te allen tijde is zo 1904 
atraumatisch mogelijk handelen geboden. Ook het achterlaten van scherpe botranden moet worden 1905 
vermeden. Het verdient aanbeveling de wond waar mogelijk primair te sluiten zonder insluiting van 1906 
hemostatische sponsen.  1907 

In de literatuur bestaat grote controverse wat betreft implantologie bij antiresorptieve medicatie. Harde 1908 
contra-indicaties worden niet genoemd. Terughoudendheid met het plaatsen van implantaten is 1909 
aanbevolen, met het oog op de risico’s op MRONJ en de bijkomende morbiditeit. In de literatuur wordt 1910 
gesproken over 2 oorzaken van MRONJ bij implantologie. Dit zijn trauma bij het plaatsen van implantaten en 1911 
peri-implantitis. Bot dat onder invloed staat van anti-resorptieve medicatie kan bij het plaatsen van 1912 
implantaten ook MRONJ ontwikkelen. De precieze pathogenese is nog niet helder, maar wordt nog volop 1913 
onderzocht. Om bovenstaande redenen zou het plaatsen met de nodige voorzorg, mondhygiëne en goede 1914 
follow-up moeten worden gedaan. Indien besloten wordt tot het uitvoeren van de implantologische 1915 
behandeling, gelden dezelfde adviezen t.a.v. profylactisch antibioticumgebruik als bij het uitvoeren van 1916 
extracties bij deze groep patiënten.(9)  1917 

Zoals in de inleiding is besproken gaat het om een grote groep patiënten die beschreven medicatie 1918 
gebruiken en ook onder behandeling van de mondzorgverlener zijn. Derhalve meent de ROC handvatten te 1919 
moeten aanreiken, ondanks afwezigheid van harde contra-indicaties, voor ingrepen en harde indicaties voor 1920 

 
2 Met name toegepast bij de behandeling van multipele myelomen 



 

 

antibiotica profylaxe. Deze adviezen zijn grotendeels gebaseerd op heersende inzichten en opgedane 1921 
ervaringen in derdelijns klinieken. 1922 

De ROC adviseert terughoudendheid ten aanzien van het uitvoeren van behandeling bij patiënten met een 1923 
hoog risico op MRONJ (oranje gearceerd in de tabel met aanbevelingen). Als toch besloten wordt tot 1924 
behandeling dan is het essentieel dat gestructureerde nazorg en controle plaatsvindt en dat de behandelaar 1925 
daarbij alert is op alarmsymptomen die op MRONJ kunnen wijzen. Patiënten met een zeer hoog risico op 1926 
MRONJ (rood gearceerd in de tabel met aanbevelingen) dienen te worden verwezen naar de mka-chirurg. De 1927 
reden hiervoor is dat de kans op complicaties dermate groot is dat behandeling in de algemene praktijk een 1928 
te groot risico oplevert. De mka-chirurg is goed toegerust op deze patiëntencategorie en de follow-up en 1929 
behandeling van eventueel ontstane complicaties. 1930 

Onderbouwing 1931 

Literatuursearch en -selectie 1932 
Voor deze uitgangsvraag is op 25 mei 2021 in Medline gezocht naar bewijs uit de literatuur. 1933 
Daarbij is gezocht naar literatuur over extracties en (profylactische) behandeling met antibiotica 1934 
in combinatie met gebruik van bisfosfonaten of denosumab. Er is hierbij een combinatie van vrije 1935 
tekst zoektermen en MeSH-headings gebruikt. Vervolgens zijn artikelen geselecteerd die 1936 
verschenen zijn vanaf 2000 in de Engelse, Nederlandse of Duitse taal (zie bijlage 1 voor de 1937 
zoekverantwoording). 1938 

De literatuursearch leverde 62 artikelen op, die vervolgens zijn beoordeeld op het voldoen aan de 1939 
PICO en het criterium dat het ten minste systematisch opgezet onderzoek moet zijn (geen 1940 
narratieve reviews, case reports/case series en editorials). 1941 

Toepassen van de selectiecriteria op de referenties verkregen uit de zoekactie leidde tot een 1942 
voorlopige inclusie van 4 artikelen.(10-13) Bij bestudering van de volledige tekst vielen 2 1943 
artikelen af, omdat zij niet aan de selectiecriteria voldeden.(11, 12) Een verantwoording van de 1944 
literatuurselectie is weergegeven in bijlage 2. Studies die op basis van de analyse van de 1945 
volledige tekst zijn geëxcludeerd zijn opgenomen in bijlage 3.  1946 

Literatuurbeoordeling 1947 

Beschrijving van de studies 1948 
Er zijn twee systematische reviews geïncludeerd. De eerste betreft een goed uitgevoerde 1949 
Cochrane systematische review waarin zowel gekeken is naar preventie van MRONJ als de 1950 
behandeling daarvan.(10) Hierin zijn 5 RCT’s opgenomen, waarvan er 2 gaan over preventie van 1951 
MRONJ. Geen van deze RCT’s gaat over profylactisch antibioticagebruik. De tweede systematische 1952 
review includeerde case series: 1 retrospectieve case serie met in totaal 178 patiënten en 3 1953 
prospectieve case series met in totaal 125 patiënten.(13) De artikelen zijn samengevat in bijlage 1954 
4. 1955 

Kwaliteit van het bewijs 1956 
De kwaliteit van het bewijs is zeer laag, vanwege het ontbreken van vergelijkende studies en een 1957 
zeer hoge risk of bias in de uitgevoerde studies. 1958 

Resultaat 1959 
Beth-Tasdogan et al. stellen in hun systematische review vast dat er geen vergelijkende studies 1960 
zijn waarin bij patiënten met een (vanwege medicatiegebruik zoals bisfosfonaten) verhoogd risico 1961 
op MRONJ de toegevoegde waarde van antibioticaprofylaxe is onderzocht.(10) Poxleitner et al. 1962 
beschrijven een retrospectief onderzoek onder 178 patiënten die intraveneus met bisfosfonaten 1963 
zijn behandeld vanwege multipel myeloom. In de groep die antibioticaprofylaxe kreeg trad geen 1964 
necrose op, terwijl in de groep die niet met antibioticaprofylaxe werd behandeld in 57% van de 1965 
gevallen necrose optrad. In dezelfde review worden ook 3 prospectieve series beschreven, waarin 1966 



 

 

alle patiënten met antibioticaprofylaxe (in verschillende regimes) zijn behandeld. In 2 van deze 1967 
studies trad geen necrose op, terwijl in de derde studie bij 3% necrose optrad na extractie.(13) 1968 

Conclusies 1969 
GRADE 

ZEER LAAG 

Er is grote onzekerheid over het effect van antibioticaprofylaxe bij een extractie 
bij patiënten met een verhoogd risico op MRONJ. 

Beth-Tasdogan, 2017; Poxleitner, 2017(10, 13) 

  1970 



 

 

Bijlage 1. Literatuursearch 1971 

Database: Ovid MEDLINE(R) <1946 to May 24, 2021> 1972 
# Query Results from 25 May 2021 1973 

1 exp Oral Surgical Procedures/ 70,457 1974 
2 exp Surgery, Oral/ 8,645 1975 
3 exp Dentistry, Operative/ 37,116 1976 
4 ((oral or teeth or tooth or dent*) adj5 (surg$ or extract$ or invas$)).tw,kw. 46,637 1977 
5 or/1-4 138,078 1978 
6 bacterial infections/pc [No Related Terms] 9,152 1979 
7 antibiotic prophylaxis/ 14,413 1980 
8 (antibiotic* or anti?biotic* or antimicrobial* or anti?microbial*).tw,kw. 427,444 1981 
9 exp amoxicillin/ 11,570 1982 
10 exp Amoxicillin-Potassium Clavulanate Combination/ 2,645 1983 
11 exp metronidazole/ 13,007 1984 
12 exp anti-bacterial agents/ 749,617 1985 
13 (amoxicillin* or metronidazol* or augmentin or metronidazol*).tw,kw. 27,026 1986 
14 (prophyla* or profyla* or prevent*).tw,kw. 1,414,194 1987 
15 6 or 7 or 14 1,426,742 1988 
16 or/8-13 928,555 1989 
17 5 and 15 and 16 1,517 1990 
18 exp osteonecrosis/ 16,178 1991 
19 osteonecros*.tw,kw. 9,530 1992 
20 exp jaw/ 108,498 1993 
21 jaw*.tw,kw. 38,004 1994 
22 or/20-21 133,798 1995 
23 mronj.tw,kw. 402 1996 
24 bronj.tw,kw. 570 1997 
25 exp bisphosphonates/ 26,472 1998 
26 exp denosumab/ 1,836 1999 
27 (bisphosphonat* or denosumab or denozumab*).tw,kw. 16,605 2000 
28 medication?related.tw,kw. 5 2001 
29 or/23-28 31,867 2002 
30 or/18-19 18,681 2003 
31 22 and 30 3,126 2004 
32 29 and 31 2,663 2005 
33 17 and 32 72 2006 
34 limit 33 to (abstracts and humans and yr="2000 -Current" and (dutch or english or german))2007 
 62 2008 

2009 



 

 

Bijlage 2 Literatuurselectie 2010 

Resultaten 
literatuursearch: n = 62

Screening op titel en 
abstract

Exclusie: n = 58, redenen (één reden 
per abstract genoteerd, overlap is 
waarschijnlijk):
 Patiëntengroep kwam niet 

overeen: n = 28
 Interventie kwam niet overeen: 

n = 10
 Geen controlegroep: n = 8
 Geen systematisch uitgevoerd 

onderzoek: n = 12

Resultaten 1e 
literatuurselectie: n = 4

Beoordeling full-tekst 
artikelen op in- en 

exclusiecriteria
Exclusie: n = 2, redenen zie bijlage 3

Body of evidence voor 
deze uitgangsvraag: n = 2

  2011 



 

 

Bijlage 3. Lijst met geëxcludeerde studies 2012 

Eerste auteur, jaartal Reden van exclusie (één reden genoemd, meerdere redenen 
zijn mogelijk) 

Napenas, 2015(12) Geen systematisch uitgevoerd onderzoek 
Bodem, 2015(11) Geen vergelijkende studie 
 2013 



 

 

Bijlage 4. Tabellen met studiekarakteristieken 2014 

Eerst
e 
auteu
r 

Jaart
al 

Inhoud Studiekwaliteit (kritische elementen AMSTAR-2) Opmerkingen 
Populatie Interventie Contro

le 
Uitkomstmat
en (relevant 
voor deze 
review) 

Resultaten Studiep
rotocol 
gebruikt 

Adequat
e 
literatuu
rsearch 

Exclusie 
studies 
verantw
oord 

Risk of 
bias per 
individue
le studie 
bepaald 

Meta-
analyse 
adequa
at 

Risk of 
bias 
geïnter
preteer
d 

Publicat
iebias 
beoord
eeld 

Algeheel 
vertrouw
en in 
resultate
n review 

Beth-
Tasdo
gan(1
0) 

2017 Systematisch
e review van 
5 RCTs (in 
totaal 1218 
patiënten), 
waarvan 2 
over 
preventie van 
MRONJ (en 3 
over 
behandeling 
van MRONJ) 

Diverse 
preventieve 
interventies 

 Optreden van 
MRONJ 

Geen trials 
gevonden over 
gebruik van 
antibioticaprofylaxe 

Ja Ja Ja Ja N.v.t. Ja Ja Hoog Deze studie doet 
geen uitspraken 
over het effect 
van 
antibioticaprofylax
e, maar toont wel 
aan dat er geen 
gecontroleerde 
vergelijkende 
studies over dit 
onderwerp zijn 

Poxle
itner(
13) 

2017 Systematisch
e review van 
15 case 
series, 
waarvan 4 
over 
antibiotica 
bij 
extracties: 1 
retrospectiev
e serie bij 
178 patiënten 
en 3 
prospectieve 
series bij in 
totaal 125 
patiënten  

Antibiotica in 
verschillende 
regimes 

- Optreden van 
MRONJ 

Retrospectieve 
serie: Zonder 
antibiotica 
profylaxe: 57%, met 
antibiotica 
profylaxe: 0%. 
Bij prospectieve 
series: in 1 
prospectieve serie 
onder 68 patiënten 
trad in 3% necrose 
op, bij gebruik van 
antibioticaprofylaxe 

Nee Nee Nee Ja N.v.t. Nee Nee Zeer laag Geen vergelijkend 
onderzoek, geen 
specifieke data 
over patiënten 
(bijv. duur 
medicatiegebruik) 
beschreven 

2015 
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Bijlage 5. Stof- en handelsnamen van in Nederland 2016 

geregistreerde antiresorptieve en anti-angiogenese medicatie 2017 

(bekend met bijwerking MRONJ) 2018 

Geneesmiddelengr
oep 

Stofnaam Handelsna
am 

Toedieningswij
ze* 

Bisfosfonaten Alendroninezuur Bonasol p.o. 

Fosamax p.o. 

Alendroninezuur/colecalciferol Adrovance p.o. 

Fosavance p.o. 

Vantavo p.o. 

Alendroninezuur/calciumcarbonaat/colec
alciferol 

Alencalci 
D3 

p.o. 

Bonendro p.o. 

Clodroninezuur Bonefos p.o. 

Ostac p.o. 

Ibandroninezuur Bondronat p.o. 

 Bonviva p.o. 

Pamidroninezuur Pamidrona
at 

i.v. 

 Pamipro i.v. 

Risedroninezuur Actonel p.o. 

Risedroninezuur/calciumcarbonaat  p.o. 

Zoledroninezuur Aclasta i.v. 

Zometa i.v. 

Anti-angiogenese 
medicatie 

Bevacizumab Avastin i.v. 

Aybintio i.v. 

Mvasi i.v. 

Oyavas i.v. 

Ziraveb i.v. 

Denosumab Prolia s.c. 

Xgeva s.c. 

Palbociclib Ibrance p.o. 

Sunitinib Sutent p.o. 

* p.o.: per os, oraal; i.v: intraveneus; s.c: subcutaan, via de huid 2019 

  2020 
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KIMO Klinische praktijkrichtlijn 2071 

Antibioticumgebruik in de mondzorg 2072 

Module 2. Behandeling 2073 

Uitgangsvraag 2a. Bij welke patiënten is therapeutisch antibioticumgebruik geïndiceerd in de 2074 

algemene mondzorg? 2075 
Uitwerking in PICO: 2076 

P Patiënten in de algemene mondzorgpraktijk met: 2077 
 a. Parodontitis  2078 
 b. Peri-implantitis 2079 
 c. Dentogene infecties 2080 
 d. Peri-apicaal granuloom/parodontitis apicalis 2081 
 e. Abces 2082 
I Therapeutisch antibioticumgebruik (systemisch) 2083 
C Geen therapeutisch antibioticumgebruik 2084 
O a. Genezing van de infectie 2085 
 b. Klinisch succes van de therapie 2086 

Aanbeveling 2087 
De ROC adviseert het volgende beleid t.a.v. therapeutische antibiotica: 
 
Parodontitis 
Geef geen antibiotica ten behoeve van de behandeling van parodontitis. 

Peri-apicaal granuloom/parodontitis apicalis 
Geef geen antibiotica ten behoeve van de behandeling van peri-apicaal granuloom/parodontitis 
apicalis. 

Peri-implantitis 
Geef geen antibiotica ten behoeve van de behandeling van peri-implantitis. 

Dentogene infecties 
Geef geen antibiotica ten behoeve van de behandeling van dentogene infecties, tenzij er sprake 
is van een klinische indicatie (uitbreidend infiltraat, niet te ontlasten abces of alarmsymptomen 
(zoals koorts, problemen met slikken, trismus en algehele malaise)). 

Abces 
Geef geen antibiotica ten behoeve van de behandeling van een abces, tenzij er sprake is van een 
abces dat niet volledig gedraineerd kan worden of de aanwezigheid van alarmsymptomen, zoals 
koorts, problemen met slikken, trismus en algehele malaise.  

Overwegingen 2088 
De evidence voor wat betreft deze uitgangsvraag is beperkt, zowel qua beantwoorden van 2089 
gedeelten van de uitgangsvraag, als qua kwaliteit. Behalve de evidence is daarom ook klinische 2090 
ervaring en expertise van evident belang. 2091 

De voor- en nadelen van het al dan niet therapeutisch gebruik van antibiotica moeten worden 2092 
afgewogen. Nadelen van het gebruik van antibiotica staan beschreven in de tekst ‘Algemene 2093 
principes van rationeel antibioticumgebruik’ en betreffen vooral het optreden van bijwerkingen 2094 
en allergieën bij de patiënt alsook het ontstaan van resistentie (dit is een probleem voor zowel de 2095 
patiënt als de samenleving). Voordelen van therapeutische behandeling met antibiotica in de 2096 
mondzorg betreffen een (mogelijk snellere) genezing van de infectie en klinisch succes van een 2097 
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behandeling. Het uitgangspunt van de ROC is om zo min mogelijk antibiotica zonder gerichte 2098 
indicatie voor te schrijven (conform het beleid in Nederland betreffende Antimicrobial 2099 
Stewardship), vanwege de nadelen ervan.(1) Zie hiervoor ook ‘Algemene principes van rationeel 2100 
antibioticumgebruik’. 2101 

Uit Nederlands onderzoek over voorschrijfgedrag door tandartsen blijken er knelpunten te zijn in 2102 
het voorschrijven van antibiotica voor therapeutische doeleinden.(2) Daarbij bleek 20% van 367 2103 
respondenten het lastig te vinden de indicatie voor een ontstekingsremmer te stellen en ook om 2104 
een afweging te maken tussen een NSAID (non-steroid anti-inflammatory drug) of antibiotica. Bij 2105 
beoordeling van 11 fictieve casus met de vraag of antibiotica geïndiceerd zou zijn, beoordeelde 2106 
11% alle casus juist. Bij 39% was er sprake van onderbehandeling, bij 24% van overbehandeling en 2107 
bij 26% van zowel over- als onderbehandeling. 2108 

Parodontitis 2109 
Parodontitis is een multifactoriële ontsteking, waarbij naast bacteriën ook andere factoren een 2110 
oorzakelijke rol spelen. 2111 

In de wetenschappelijke literatuur wordt onderscheid gemaakt tussen agressieve en chronische 2112 
parodontitis. Recentelijk heeft de European Federation of Periodontology (EFP) samen met de 2113 
American Academy of Periodontology (AAP) een nieuwe classificatie voor parodontitis vast 2114 
gesteld.{Papapanou, 2018 #1523} Hierdoor, vervalt de onderscheid tussen agressieve en 2115 
chronische parodontitis.De evidence laat enig, klinisch voordeel zien van het gebruik van 2116 
antibiotica bij de behandeling van parodontitis. Echter, dit voordeel is beperkt tot maar enkele 2117 
maanden na behandeling. Er is een gebrek aan bewijs voor een betere stabiliteit van het 2118 
parodontium na één jaar. Daarnaast is er geen bewijs gevonden dat het gebruik van antibiotica 2119 
effectief is ter voorkoming van verlies van gebitselementen. In lijn met de richtlijn van de EFP 2120 
raadt de ROC raadt het routinematig gebruik van antibiotica voor de behandeling van parodontitis 2121 
dan ook af.{Sanz, 2020 #1524} De richtlijn van de EFP overweegt eventueel het gebruik van 2122 
antibiotica in zeer specifieke gevallen. Gezien de complexiteit van parodontitis, is de ROC van 2123 
mening dat deze beslissing in de anderhalve (parodontoloog) en tweede lijn genomen zou moeten 2124 
worden. 2125 

In de evidence zijn artikelen opgenomen over behandeling met doxycycline, azithromycine en 2126 
spiramycine. Dit zijn bacteriostatische middelen, daarom worden deze in de basis niet geschikt 2127 
geacht voor de behandeling van een chronische biofilminfectie zoals parodontitis. 2128 

De ROC heeft het standpunt dat toepassing van antibiotica alleen moet worden uitgevoerd 2129 
volgens de principes zoals die in de geneeskunde gebruikelijk zijn.(1) Deze zijn gebaseerd op 2130 
uitgangspunten van antimicrobial stewardship (zie ook de module Algemene principes van 2131 
rationeel antibioticumgebruik). Daarbij is de eerste vraag of een antibioticum geïndiceerd is. 2132 
Indien een antibioticum voorgeschreven dient te worden, kan er onderscheid gemaakt worden 2133 
tussen een smalle gerichte therapie en een empirische behandeling. Met empirische therapie 2134 
wordt bedoeld dat een brede antibiotische behandeling wordt gestart voordat een causaal micro-2135 
organisme geïdentificeerd kan worden. Empirische therapie betreft meestal een behandeling met 2136 
één middel, gericht op de meest voorkomende, te verwachten, verwekkers met hun bijbehorende 2137 
resistentiepatroon. Het te verwachten resistentiepatroon is gebaseerd op basis van surveillance 2138 
data. Binnen de Geneeskunde wordt deze verkregen door jaarlijks het resistentiepercentage voor 2139 
verschillende antibiotica in kaart te brengen. De uitkomst hiervan bepaalt de aanbevolen 2140 
empirische keuze. Binnen de Geneeskunde wordt empirische combinatietherapie soms toegepast 2141 
om het antibiotische spectrum te verbreden. Een dergelijke brede behandeling heeft veelal tot 2142 
doel om een ernstig zieke patiënt door de kritische fase van ziek zijn (sepsis) heen te helpen. 2143 
Vervolgens wordt de therapie versmald op basis van de gevonden verwekker.  2144 
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Binnen de tandheelkunde wordt de combinatie amoxicilline met metronidazol veelvuldig ingezet 2145 
voor de empirische behandeling van chronische biofilm-infecties, zoals bij parodontitis en peri-2146 
implantitis het geval is. Dit is niet conform de uitgangspunten van antimicrobial stewardship. De 2147 
combinatietherapie van amoxicilline met metronidazol is van oorsprong gericht op de behandeling 2148 
van Aggregatibacter actinomycetemcomitans (A.a.). Dit is vervolgens vertaald naar een 2149 
empirische therapie voor parodontitis in het algemeen. Deze therapie heeft tot doel om zoveel 2150 
mogelijk (pathogene) bacteriën te elimineren en goede bacteriën uit te laten groeien. Deze brede 2151 
benadering induceert resistentie en bovendien is er geen wetenschappelijk bewijs dat deze 2152 
therapie op de langere termijn klinisch relevant resultaat oplevert. Eveneens is het bewijs voor 2153 
het inzetten van deze combinatietherapie bij de behandeling van A.a. beperkt.  2154 

Bij de behandeling van parodontitis is het huidige routinematig uitgevoerde microbiologisch 2155 
onderzoek niet geïndiceerd. Redenen hiervoor zijn: 2156 

1. Er is geen indicatie voor behandeling met antibiotica. Microbiologisch onderzoek heeft dan 2157 
ook geen consequenties voor het behandelbeleid. 2158 

2. Het huidige microbiologisch onderzoek in het kader van parodontitisbehandeling is gericht 2159 
op relative abundance (hoe vaak komt een bepaalde soort voor) of het aantonen van 2160 
groepen/clusters van pathogenen; hierbij wordt geen resistentiebepaling gedaan. 2161 

Necrotiserende parodontale aandoeningen (NPA)kunnen met succes zonder antibiotica behandeld 2162 
worden. Bij NPA met heftige symptomen (bijvoorbeeld in combinatie met hevige pijn, koorts en 2163 
algehele malaise) ontstaat de kans van misdiagnose van NPA; dit valt buiten de kaders van deze 2164 
richtlijn. Dit is een spoedindicatie voor verwijzing naar een tandarts-parodontoloog of MKA-2165 
chirurg. 2166 

Peri-implantitis 2167 
Voor de behandeling van peri-implantaire infecties is een KIMO-richtlijn (2018) beschikbaar. In de 2168 
betreffende richtlijn staat het volgende opgenomen: ‘Het is tot op heden niet bekend of het 2169 
voorschrijven van systemische antibiotica bij de niet-chirurgische en/of chirurgische behandeling 2170 
van peri-implantitis toegevoegde waarde heeft.’ De ROC ‘Antibioticumgebruik in de mondzorg’ 2171 
heeft geconstateerd dat deze bevinding nog steeds valide is maar merkt daarbij op dat gelet op 2172 
de huidige inzichten met betrekking tot antimicrobial stewardship (zie ook module ‘Algemene 2173 
principes van rationeel antibioticumgebruik) er derhalve in eerste aanleg geen reden is om 2174 
antibiotica voor te schrijven ten behoeve van de behandeling van peri-implantitis. 2175 

Peri-apicaal granuloom/parodontitis apicalis 2176 
Een peri-apicaal granuloom wordt ook wel parodontitis apicalis genoemd. Dit kan therapeutisch 2177 
behandeld worden met een endodontische (her-)behandeling n eventueel aanvullend een apicale 2178 
chirurgie. Een alternatief is extractie.  2179 

(Dentogene) infecties en abces 2180 
De ROC definieert dentogene infecties als een verzamelbegrip van infecties die kunnen leiden tot 2181 
een infiltraat, abces of een chronische ontsteking. (Dentogene) infecties die behandeld kunnen 2182 
worden met technisch handelen, zijn geen reden tot het voorschrijven van antibiotica. Een 2183 
uitzondering wordt gemaakt voor situaties waarbij sprake is van alarmsymptomen. Het gaat dan 2184 
bijvoorbeeld om een uitbreidend infiltraat. Ook bij deze patiënten dienen eerst andere 2185 
interventies te worden uitgevoerd.  2186 

Een abces wordt therapeutisch behandeld met drainage, tenzij dit niet (geheel) kan (vanwege 2187 
onbereikbaarheid of aanwezige schotvorming). Als een abces niet volledig gedraineerd kan 2188 
worden, dan dient de patiënt verwezen te worden naar de tweede lijn. Aldaar kan uitgebreide 2189 
invasieve behandeling eventueel aangevuld met een antibioticum geïndiceerd zijn. Bij het 2190 
draineren van een abces is het belangrijk de genezing te controleren tot het abces niet meer 2191 
productief is. 2192 
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Bij alarmsymptomen (hierbij valt te denken aan bij voorbeeld koorts, problemen met slikken, 2193 
trismus en algehele malaise) en bij twijfel, is overleg met, dan wel verwijzing naar de MKA-2194 
chirurg geïndiceerd. Een dergelijke situatie kan anders snel tot klinische verslechtering leiden. 2195 

Indien antibiotica wordt voorgeschreven, wordt starten met 5 dagen 3 dd amoxicilline 500 mg 2196 
aanbevolen. Bij allergie voor amoxicilline kan 5 dagen 3 dd 600 mg clindamycine gegeven worden. 2197 

Onderbouwing 2198 

Literatuursearch en -selectie 2199 
Voor deze uitgangsvraag is op 12 mei 2020 in Medline gezocht naar bewijs uit de literatuur. 2200 
Daarbij is gezocht naar literatuur over de verschillende ingrepen in de mondzorg in combinatie 2201 
met termen voor antibioticumgebruik alsook behandeling van een infectie. Hierbij is een 2202 
combinatie van vrije tekst zoektermen en MeSH-headings gebruikt. Vervolgens is een systematisch 2203 
review filter toegepast en is geselecteerd op studies verschenen vanaf 2000 in de Engelse, 2204 
Nederlandse of Duitse taal.  2205 

De literatuursearch leverde 228 artikelen op, die vervolgens zijn beoordeeld op het voldoen aan 2206 
de PICO en de overige vooraf gestelde criteria (systematische review, abstract aanwezig). Hieruit 2207 
bleek dat voor het deelonderwerp peri-apicaal granuloom/parodontitis apicalis nog geen resultaat 2208 
was verkregen. Daarom is op 29 mei 2020 aanvullend gezocht naar randomised controlled trials 2209 
(met ten minste 20 personen per onderzoeksarm) voor dit vraagonderdeel (zie bijlage 1 voor de 2210 
zoekverantwoording). Hierbij werden 43 aanvullende artikelen gevonden. Na bespreking in de 2211 
ROC is opnieuw naar aanvullende literatuur gezocht op 5 januari 2021 (zie bijlage 1 voor de 2212 
zoekverantwoording). In deze search werden 28 aanvullende artikelen gevonden. 2213 

Toepassen van de selectiecriteria op de referenties verkregen uit de eerste zoekactie leidde tot 2214 
voorlopige inclusie van 46 artikelen.(4-49) Hiervan waren drie artikelen niet beschikbaar in de 2215 
volledige tekst én kon op basis van het abstract ook geen data-extractie worden gedaan.(18, 19, 2216 
45) Toepassen van de selectiecriteria op de referenties verkregen uit de aanvullende zoekactie 2217 
leidde tot voorlopige inclusie van zeven artikelen.(10, 50-55) Na ontdubbeling was het totale 2218 
resultaat 50 artikelen.(4-17, 20-44, 46-56) Deze artikelen werden beoordeeld aan de hand van de 2219 
eerder genoemde selectiecriteria. Dit leidde tot exclusie van 44 artikelen.(4-7, 9, 11-16, 20, 21, 2220 
23-25, 27-34, 36-41, 44, 46-48, 50-56) Toepassen van de selectiecriteria op de referenties uit de 2221 
2e aanvullende zoekactie leidde tot voorlopige inclusie van 5 aanvullende artikelen.(32, 57-60) Bij 2222 
bestudering van de volledige tekst van de geselecteerde artikelen vielen 2 artikelen af.(58, 59) 2223 
Na bespreking in de ROC werd nog een systematische review toegevoegd.(61) 2224 

Een verantwoording van de literatuurselectie is weergegeven in bijlage 2. Studies die op basis van 2225 
de analyse van de volledige tekst zijn geëxcludeerd zijn opgenomen in bijlage 3. 2226 

Literatuurbeoordeling 2227 

Beschrijving van de studies 2228 
Parodontitis: 2229 
Voor het deelonderwerp parodontitis waren vijf systematische reviews beschikbaar.(17, 22, 26, 2230 
35, 42) In al deze reviews werd bij mensen met parodontitis gekeken naar het effect van 2231 
antibiotica toegevoegd aan scaling en root planing in vergelijking met uitsluitend scaling en root 2232 
planing. Het onderzoek van Grellman et al. includeerde 13 RCT’s bij > 395 mensen (precieze 2233 
aantal niet vermeld) met diabetes mellitus.(17) In het onderzoek van Herrera et al. werden 23 2234 
RCT’s en twee CCT’s (controlled clinical trials) geïncludeerd met in totaal 1489 patiënten met 2235 
chronische parodontitis.(22) Keestra et al. includeerden 43 (veelal dubbelblinde) RCT’s, eveneens 2236 
over mensen met chronische parodontitis; het totaal aantal geïncludeerde patiënten is niet 2237 
beschreven, maar bedraagt voor de uitkomstmaten CAL en pocketdiepte 1506.(26) CAL en 2238 
pocketdiepte zijn hierbij door de ROC geïnterpreteerd als relevante uitkomstmaten voor genezing 2239 
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van parodontitis en klinisch succes van de therapie. Rabelo et al. bestudeerden de invloed van 2240 
antibiotica in 11 RCT’s met in totaal 388 patiënten met agressieve parodontitis.(35) Smiley et al. 2241 
ten slotte bestudeerden eveneens aanvullende maatregelen naar scaling en root planing bij 2242 
patiënten met chronische parodontitis. Voor het onderdeel doxycycline (20 mg 2dd) includeerden 2243 
zij 11 RCT’s met in totaal 813 patiënten; voor het deel over overige systemische antibiotica 2244 
includeerden zij 24 RCT’s met 1086 patiënten.(42) In alle reviews werd naar verschillende soorten 2245 
antibiotica gekeken. Daarbij werd vergeleken met de afwezigheid van antibiotica (derhalve niet 2246 
geblindeerd) of placebo (geblindeerd). Na het aanvullende literatuuronderzoek werd nog een 2247 
extra systematische review geïncludeerd.(32) Hierin werden 5 RCT’s geanalyseerd met in totaal 2248 
280 patiënten met parodontitis (agressief en chronisch). In deze studies werd het gebruik van 2249 
antibiotica vergeleken met placebo, ook in relatie tot microbiologie (Aggregatibacter 2250 
actinomycetemcomitans). Er werd gekeken naar verandering in CAL en pocketdiepte na 6 2251 
maanden. Ook werden aanvullend nog twee RCT’s gevonden. Buchmann et al. onderzochten de 2252 
toegevoegde waarde van amoxicilline en metronidazol aan scaling en root planing (vergelijking 2253 
met placebo) bij 68 patiënten met agressieve parodontitis. De auteurs bestudeerden CAL en 2254 
pocketdiepte (57) Mombelli et al. onderzochten eveneens de toegevoegde waarde van 2255 
amoxicilline en metronidazol aan scaling en root planing (vergelijking met placebo) bij 82 2256 
patiënten met onbehandelde matig tot ernstige parodontitis. Als maat voor follow-up 2257 
bestudeerden zij, na 3 maanden, gingivale index, pocketdiepte, recessie, bloeding en 2258 
aanwezigheid van pus bij sonderen.(60) Voor de deelonderwerpen peri-implantitis en dentogene 2259 
infecties werden na selectie geen relevante studies geïncludeerd.  2260 

Peri-apicaal granuloom/parodontitis apicalis 2261 

Voor het deelonderwerp peri-apicaal granuloom/parodontitis apicalis was een systematische 2262 
review beschikbaar (Cope et al.). (10) In deze systematische review werden twee RCT’s 2263 
geïncludeerd met in totaal 79 patiënten met een acuut apicaal abces of peri-apicale zwelling met 2264 
peri-apicale radiolucentie. Hierin werd penicilline als aanvulling op endodontische behandeling 2265 
met of zonder drainage vergeleken met placebo.  2266 

De artikelen zijn samengevat in bijlage 4.  2267 

Kwaliteit van het bewijs 2268 
In bijlage 4 is de risk of bias aangegeven.  2269 

Voor het deelonderwerp parodontitis was de kwaliteit van bewijs was zowel voor de 2270 
uitkomstmaat CAL als voor pocketdiepte laag. Dit was vooral te wijten aan forse risk of bias in de 2271 
systematische reviews en de daarin geïncludeerde studies, en de imprecisie van de gevonden 2272 
resultaten. 2273 

Voor het deelonderwerp peri-apicaal granuloom/parodontitis apicalis/abces was de kwaliteit van 2274 
bewijs zeer laag. Dit was vooral te wijten aan het beperkte aantal patiënten in de onderzoeken in 2275 
de systematische review, in combinatie met imprecisie van de resultaten. 2276 

Resultaat 2277 
Uitgebreide kwantitatieve resultaten zijn weergegeven in bijlage 4 en bijlage 5.  2278 

Parodontitis: 2279 
In het onderzoek van Nibali et al. is in de resultaten geen onderscheid gemaakt tussen patiënten 2280 
met chronische parodontitis en patiënten met agressieve parodontitis. Er is met name gekeken 2281 
naar het effect van amoxicilline en metronidazol bij patiënten mét en patiënten zonder 2282 
Aggregatibacter actinomycetemcomitans. Alle gevonden resultaten (CAL, pocketdiepte) hierin 2283 
zijn niet statistisch significant.(32) 2284 
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Ook in het onderzoek van Mombelli is niet bekend of het gaat om patiënten met chronische 2285 
parodontitis of patiënten met agressieve parodontitis. Precieze kwantitatieve data voor 2286 
vergelijking van patiënten die amoxicilline en metronidazol hebben gebruikt en patiënten met 2287 
placebo zijn niet gerapporteerd. Wel geven de auteurs aan dat er voor de uitkomstmaten 2288 
pocketdiepte en bloeden bij sonderen statistisch significante verschillen zijn na een follow-up van 2289 
drie maanden. Voor de uitkomstmaten recessie en gingivale index was er geen statistisch 2290 
significant verschil.(59) 2291 

Chronische parodontitis: 2292 
In deze evidence review is met name gekeken naar de effectiviteit van metronidazol en 2293 
metronidazol in combinatie met amoxicilline. Daarbij zijn voor de studie van Keestra et al. 2294 
subanalyses gemaakt voor wat betreft pocketdiepte en is waar mogelijk een subanalyse gemaakt 2295 
voor Europese versus niet-Europese studies (i.v.m. mogelijke verschillen in 2296 
resistentieproblematiek tussen Europese en niet-Europese landen). Kwantitatieve data zijn 2297 
uitgebreid opgenomen in bijlage 5.  2298 

Bij gebruik van metronidazol ten opzichte van geen antibiotica of placebo worden voor reductie 2299 
van pocketdiepte statistisch significante verschillen gerapporteerd na 3 (gem. verschil 0,15 mm), 2300 
6 (gem. verschil 0,21 mm) en 12 maanden (gem. verschil 0,18 mm), ook bij verschillende 2301 
pocketdieptes. Voor de uitkomstmaat toename van CAL werden na 3 (gem. verschil 0,10 mm), na 2302 
6 (gem. verschil 0,18 mm) en na 12 maanden (gem. verschil 0,21 mm) statistisch significante 2303 
verschillen gerapporteerd. Voor de uitkomstmaat bloeding bij sonderen wordt na 3 en 12 2304 
maanden geen statistisch significant verschil gezien, maar wel bij 6 (gem. verschil 5,0%) maanden 2305 
follow-up. Het gevonden verschil wordt niet klinisch relevant geacht. De studies over gebruik van 2306 
metronidazol werden alle buiten Europa uitgevoerd. 2307 

Bij gebruik van metronidazol in combinatie met amoxicilline ten opzichte van geen antibiotica of 2308 
placebo worden voor reductie van pocketdiepte statistisch significante verschillen gerapporteerd 2309 
na 3 (gem. verschil 0,26 mm), 6 (gem. verschil 0,24 mm) en 12 maanden (gem. 0,53 mm), ook bij 2310 
verschillende pocketdieptes. In een deel van de vergelijkingen werden Europese studies 2311 
geïncludeerd. Wanneer alleen naar de Europese studies werd gekeken, was het resultaat afwezig. 2312 
De gevonden verschillen worden door de ROC niet van klinisch relevant belang geacht. Voor de 2313 
uitkomstmaat toename van CAL werd wél een statistisch significant verschil gevonden na 3 2314 
maanden follow-up (gem. verschil 0,16 mm), maar niet na 6 en 12 maanden. Wanneer alleen naar 2315 
Europese studies werd gekeken, werd ook na 3 maanden follow-up geen statistisch significant 2316 
verschil gevonden. Wanneer separaat werd gekeken naar diepe, dan wel ondiepe pockets werden 2317 
vergelijkbare resultaten gevonden. Voor de uitkomstmaat bloeding bij sonderen werd na 3 (gem. 2318 
verschil 9,2%) en 6 maanden (gem. verschil 10,6%) follow-up wel een statistisch significant 2319 
verschil gevonden, dat beperkter was wanneer alleen naar Europese studies werd gekeken. Bij 2320 
een follow-up van 12 maanden werd geen verschil gevonden.(26) Grellman et al. vinden geen 2321 
statistisch significant effect van antibiotica.(17) In het onderzoek van Herrera et al. wordt geen 2322 
effect van spiramycine gezien op de CAL, maar wel op pocketdiepte (gem. verschil 0,41 mm); bij 2323 
toepassen van amoxicilline/metronidazol wordt bij een pocketdiepte >6 mm wél (gem. verschil 2324 
0,45 mm) en bij een pocketdiepte van 4-6 mm géén verschil gezien met geen antibiotica, 2325 
wanneer gekeken wordt naar de CAL.(22) Bij gebruik van metronidazol alleen wordt eveneens 2326 
geen effect gezien. Smiley et al. vonden een statistisch significant verschil in de CAL bij gebruik 2327 
van doxycycline (gem. verschil 0,35 mm) en bij overige systemische antibiotica (gem. verschil 2328 
0,35 mm).(42) Alle gevonden resultaten waren klinisch niet relevant (verschil in CAL of 2329 
pocketdiepte < 1 mm). 2330 

Agressieve parodontitis: 2331 
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In de review van Keestra et al. werd gevonden dat metronidazol geen statistisch significant 2332 
verschil liet zien ten opzichte van geen behandeling met antibiotica of placebo voor wat betreft 2333 
de uitkomstmaten reductie van pocketdiepte, toename van CAL en bloeding bij sonderen. Bij 2334 
combinatie van metronidazol met amoxicilline werd een statistisch significant resultaat gezien 2335 
wanneer gekeken werd naar reductie pocketdiepte na 3 (gem. verschil 0,34 mm), 6 (0,51 mm) en 2336 
12 maanden (0,52 mm). Voor de uitkomstmaat CAL waren er eveneens statistisch significante 2337 
verschillen na 3 (gem. verschil 0,48 mm), 6 (gem. verschil 0,35 mm) en 12 maanden (gem. 2338 
verschil 0,43 mm). Voor de uitkomstmaat bloeding bij sonderen waren er statistisch significante 2339 
resultaten na 3 (gem. verschil 7,0%), 6 (gem. verschil 9%) en 12 maanden (gem. verschil 13%). 2340 
Wanneer alleen de Europese studies geïncludeerd werden, was het verschil nog kleiner. De 2341 
grootste resultaten werden gevonden in niet-Europese studies. De toepasbaarheid van deze 2342 
resultaten in de Nederlandse situatie lijkt beperkt. De combinatie van amoxicilline en 2343 
metronidazol die in veel van de geïncludeerde studies wordt gebruikt, is oorspronkelijk bedoeld 2344 
om één specifieke bacterie (Actinobacillus actinomycetemcomitans, ook wel A.a.) te bestrijden. 2345 
Echter, A.a. komt weinig voor bij parodontitis. Combinatie van twee soorten antibiotica is 2346 
bovendien niet in lijn met de uitgangspunten van antibiotic stewardship. 2347 

In het onderzoek van Rabelo et al. werd gevonden dat azithromycine geen effect had op de CAL 2348 
na 6 maanden, maar wel na 12 maanden (gem. verschil 0,71 mm), op de pocketdiepte werd 2349 
eveneens geen effect gezien na 6 maanden en wel na 12 maanden (gem. verschil 1,03 mm). Bij 2350 
doxycycline werd geen effect gezien. Gebruik van metronidazol had een statistisch significant 2351 
effect op zowel CAL (gem. verschil 1,08 mm) als pocketdiepte (gem. verschil 1,05 mm); net als 2352 
de combinatie van metronidazol en amoxicilline (CAL gem. verschil 0,45 mm; pocketdiepte gem. 2353 
verschil 0,53 mm) (follow-up 6 maanden).(35) 2354 

Buchmann et al. vonden geen statistisch significant verschil in pocketdiepte en CAL bij toevoeging 2355 
van amoxicilline en metronidazol aan scaling en root planing bij patiënten met agressieve 2356 
parodontitis.(57) 2357 

Peri-apicaal granuloom/parodontitis apicalis: In de review van Cope et al. werd geen verschil 2358 
gezien tussen penicilline en placebo wanneer werd gekeken naar pijn en zwelling of het optreden 2359 
van klachten die aanvullende behandeling behoeven na een endodontische behandeling 2360 
(‘endodontische flare-up’.(10)  2361 

Conclusies 2362 
GRADE 

LAAG 

Chronische parodontitis: uitkomstmaat Clinical Attachment Level (CAL) 
Gebruik van antibiotica leidt waarschijnlijk niet tot een klinisch relevante 
verbetering van de ‘Clinical Attachment Level’ bij patiënten met chronische 
parodontitis. 

Grellman, 2016; Herrera, 2002; Keestra, 2015; Smiley, 2015(17, 22, 26, 42) 

 2363 

GRADE 

LAAG 

Chronische parodontitis: uitkomstmaat pocketdiepte 
Gebruik van antibiotica leidt waarschijnlijk niet tot een klinisch relevante 
verbetering van de pocketdiepte bij patiënten met chronische parodontitis. 

Grellman, 2016; Keestra, 2015(17, 26) 

 2364 

GRADE 

LAAG 

Agressieve parodontitis: uitkomstmaat Clinical Attachment Level (CAL) 
Gebruik van antibiotica leidt waarschijnlijk niet tot een klinisch relevante 
verbetering van de ‘Clinical Attachment Level’ bij patiënten met agressieve 
parodontitis. 
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Keestra, 2015; Buchmann, 2010; Rabelo, 2015(35, 57, 61) 

 2365 

GRADE 

LAAG 

Agressieve parodontitis: uitkomstmaat pocketdiepte 
Gebruik van antibiotica leidt waarschijnlijk niet tot een klinisch relevante 
verbetering van de pocketdiepte bij patiënten met agressieve parodontitis. 

Keestra, 2015; Buchmann, 2010; Rabelo, 2015(35, 57, 61) 

 2366 

GEEN  

GRADERING 

Peri-implantitis  
Hiervoor wordt verwezen naar de klinische praktijkrichtlijn Peri-implantaire 
infecties.  

 2367 

GEEN  

GRADERING 

Dentogene infecties 
Er zijn geen studies gevonden die deze deelvraag beantwoorden. 

 2368 

GRADE 

ZEER LAAG 

Peri-apicaal granuloom/parodontitis apicalis 
Er is onvoldoende wetenschappelijk bewijs, om het effect van antibiotica op pijn 
en zwelling aan te tonen bij patiënten met een peri-apicaal 
granuloom/parodontitis apicalis.  

Cope, 2018(10) 

  2369 
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Bijlage 1. Literatuursearch 2370 

Initiële search 2371 
Database: Ovid MEDLINE(R) ALL <1946 to May 11, 2020> 2372 

Search Strategy: 2373 

-------------------------------------------------------------------------------- 2374 

1     "antibiotica behandeling mondzorgpraktijk".ti. (0) 2375 

2     exp Oral Surgical Procedures/ (68111) 2376 

3     exp Surgery, Oral/ (8251) 2377 

4     exp Dentistry, Operative/ (36426) 2378 

5     Dental Implants/ (21437) 2379 

6     Bone Transplantation/ (30817) 2380 

7     Sinus Floor Augmentation/ (1103) 2381 

8     exp endodontics/ or apicoectomy/ or dental implantation, endosseous, endodontic/ or 2382 
regenerative endodontics/ or exp "root canal therapy"/ (28124) 2383 

9     ((oral or tooth or teeth) adj5 (surg$ or extract$ or restor$ or invas$ or scale or scaling or 2384 
polish$ or endodontic$ or "root canal" or apicectom$ or apicoectom$)).tw,kw. (55659) 2385 

10     (dental or dentist$).tw,kw. (257695) 2386 

11     Oral Hygiene/ (12816) 2387 

12     Oral Health/ (16302) 2388 

13     or/2-12 (414524) 2389 

14     "setting mondzorgpraktijk".ti. (0) 2390 

15     *Bacterial Infections/pc (4530) 2391 

16     Antibiotic Prophylaxis/ (13776) 2392 

17     (antibiotic* or anti?biotic* or antimicrobial* or anti?microbial*).tw,kw. (461156) 2393 

18     exp Anti-Bacterial Agents/ (722325) 2394 

19     (antibiotic? or (antimicrobial adj2 (treat* or therap*))).tw,kw. (348514) 2395 

20     *Bacterial Infections/pc (4530) 2396 

21     exp Amoxicillin/ (11194) 2397 

22     exp Amoxicillin-Potassium Clavulanate Combination/ (2553) 2398 

23     augmentin*.tw,kw. (13408) 2399 

24     Clindamycin/ (5687) 2400 

25     exp Anti-Bacterial Agents/ (722325) 2401 

26     Cefazolin/ (2822) 2402 

27     Metronidazole/ (12701) 2403 

28     or/21-27 (735038) 2404 

29     pc.fs. (1273401) 2405 
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30     (prophyla* or prevent*).tw,kw. (1518297) 2406 

31     29 or 30 (2376471) 2407 

32     28 and 31 (85169) 2408 

33     15 or 16 or 32 (95209) 2409 

34     13 and 33 (3216) 2410 

35     "Interventions for replacing missing teeth: antibiotics at dental implant placement to 2411 
prevent complications".fc_titl. (3) 2412 

36     "Lindeboom $".fc_auts. and "2005".fc_pubyr. (19) 2413 

37     from 36 keep 4 (1) 2414 

38     "segura$".fc_auts. and "2018".fc_pubyr. and "20".fc_pg. (2) 2415 

39     from 38 keep 2 (1) 2416 

40     37 or 39 (2) 2417 

41     34 and 40 (2) 2418 

42     from 35 keep 1 (1) 2419 

43     "Interventions for preventing osteoradionecrosis of the jaws in adults receiving head and 2420 
neck ".fc_titl. (1) 2421 

44     42 or 43 (2) 2422 

45     34 and 44 (1) 2423 

46     34 (3216) 2424 

47     limit 46 to yr="2000 -Current" (1958) 2425 

48     (dutch or english or german).la. (27254882) 2426 

49     47 and 48 (1836) 2427 

50     "filter systematic reviews".ti. (0) 2428 

51     meta analysis.pt. (114447) 2429 

52     (meta-anal$ or metaanal$).tw,kf. (172811) 2430 

53     (quantitativ$ adj10 (review$ or overview$)).tw. (9248) 2431 

54     (systematic$ adj10 (review$ or overview$)).tw. (187935) 2432 

55     (methodologic$ adj10 (review$ or overview$)).tw. (11771) 2433 

56     (quantitativ$ adj10 (review$ or overview$)).kf. (74) 2434 

57     (systematic$ adj10 (review$ or overview$)).kf. (19180) 2435 

58     (methodologic$ adj10 (review$ or overview$)).kf. (76) 2436 

59     medline.tw. and review.pt. (78447) 2437 

60     (pooled adj3 analy*).tw. (19494) 2438 

61     (pooled adj3 analy*).kf. (252) 2439 

62     "cochrane$".fc_jour. (14819) 2440 

63     or/51-62 (351089) 2441 
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64     "medline rct filter".ti. (0) 2442 

65     controlled-clinical-trial.pt. (93661) 2443 

66     randomized-controlled-trial.pt. (505342) 2444 

67     randomized controlled trial/ (505342) 2445 

68     randomi?ed controlled trial?.tw. (174258) 2446 

69     randomi?ed controlled trial?.kf. (10718) 2447 

70     random-allocation.tw,kf. (1675) 2448 

71     double-blind-method.tw,kf. (492) 2449 

72     single-blind-method.tw,kf. (87) 2450 

73     (random adj8 (selection? or sample?)).kf,tw. (45322) 2451 

74     random*.tw,kf. (1130607) 2452 

75     or/65-74 (1339102) 2453 

76     comparative study/ (1860907) 2454 

77     exp case-control studies/ (1076069) 2455 

78     49 and 63 (116)+ vraag 1a SR 2456 

79     from 78 keep 1-116 (116) 2457 

80     exp Periodontitis/ (30357) 2458 

81     exp Periodontal Diseases/ (86898) 2459 

82     (Necroti* adj2 ulcerati* adj2 (gingivitis or parodontitis)).tw,kw. (277) 2460 

83     Peri-Implantitis.tw,kw. (2220) 2461 

84     (Odontogenic adj2 (infect* or inflamma*)).tw,kw. (1205) 2462 

85     ((Periapical adj2 Granuloma) or (Dental adj3 granuloma)).tw,kw. (210) 2463 

86     periapical abscess/ or periodontal abscess/ (2366) 2464 

87     cellulitis.kw. (559) 2465 

88     10 and 87 (16) 2466 

89     Abscess/ (27480) 2467 

90     exp Dentistry/ (402698) 2468 

91     exp Dental Staff/ (2455) 2469 

92     Oral Health/ (16302) 2470 

93     (oral or tooth or teeth or dental or dentist$).tw,kw. (900038) 2471 

94     90 or 91 or 92 or 93 (1097532) 2472 

95     (abscess* or cellulitis or phlegmon* or (odontogenic adj2 infecti*) or dentoalveolar).tw,kw. 2473 
(86388) 2474 

96     ((Necrotizing adj2 gingivitis) or periodontitis or periodomtotis or stomatitis).tw,kw. (41182) 2475 

97     (deep adj2 neck adj2 space adj2 infect*).tw,kw. (146) 2476 
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98     (infect* adj2 hematoma).tw,kw. (1293) 2477 

99     95 or 96 or 97 or 98 (128345) 2478 

100     94 and 99 (26498) 2479 

101     80 or 81 or 82 or 83 or 84 or 85 or 86 or 87 (89268) 2480 

102     100 or 101 (101989) 2481 

103     17 or 18 or 19 or 21 or 22 or 23 or 24 or 26 or 27 (959706) 2482 

104     exp Anti-Bacterial Agents/tu (250091) 2483 

105     103 or 104 (959706) 2484 

106     89 and 94 (1204) 2485 

107     102 or 106 (102227) 2486 

108     105 and 107 (9705) 2487 

109     108 and 63 (287) 2488 

110     109 and 48 (284) 2489 

111     110 (284) 2490 

112     limit 111 to yr="2000 -Current" (276) 2491 

113     112 (276) 2492 

114     limit 113 to abstracts (272) 2493 

115     exp Comment/ (846953) 2494 

116     editorial/ (527903) 2495 

117     Animals/ (6600449) 2496 

118     115 or 116 or 117 (7703545) 2497 

119     114 not 118 (249) 2498 

120     94 and 114 (228)= vraag 2a KPR antibiotica 20200512 SR 2499 

Aanvullende search 2500 
Database: Ovid MEDLINE(R) ALL <1946 to May 22, 2020> 2501 

Search Strategy: 2502 

-------------------------------------------------------------------------------- 2503 

1     "antibiotica behandeling mondzorgpraktijk".ti. (0) 2504 

2     exp Oral Surgical Procedures/ (68139) 2505 

3     exp Surgery, Oral/ (8257) 2506 

4     exp Dentistry, Operative/ (36444) 2507 

5     Dental Implants/ (21473) 2508 

6     Bone Transplantation/ (30842) 2509 

7     Sinus Floor Augmentation/ (1107) 2510 

8     exp endodontics/ or apicoectomy/ or dental implantation, endosseous, endodontic/ or 2511 
regenerative endodontics/ or exp "root canal therapy"/ (28142) 2512 
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9     ((oral or tooth or teeth) adj5 (surg$ or extract$ or restor$ or invas$ or scale or scaling or 2513 
polish$ or endodontic$ or "root canal" or apicectom$ or apicoectom$)).tw,kw. (55795) 2514 

10     (dental or dentist$).tw,kw. (258121) 2515 

11     Oral Hygiene/ (12822) 2516 

12     Oral Health/ (16337) 2517 

13     or/2-12 (415106) 2518 

14     "setting mondzorgpraktijk".ti. (0) 2519 

15     *Bacterial Infections/pc (4534) 2520 

16     Antibiotic Prophylaxis/ (13800) 2521 

17     (antibiotic* or anti?biotic* or antimicrobial* or anti?microbial*).tw,kw. (462413) 2522 

18     exp Anti-Bacterial Agents/ (723134) 2523 

19     (antibiotic? or (antimicrobial adj2 (treat* or therap*))).tw,kw. (349380) 2524 

20     *Bacterial Infections/pc (4534) 2525 

21     exp Amoxicillin/ (11203) 2526 

22     exp Amoxicillin-Potassium Clavulanate Combination/ (2558) 2527 

23     augmentin*.tw,kw. (13434) 2528 

24     Clindamycin/ (5693) 2529 

25     exp Anti-Bacterial Agents/ (723134) 2530 

26     Cefazolin/ (2825) 2531 

27     Metronidazole/ (12708) 2532 

28     or/21-27 (735872) 2533 

29     pc.fs. (1275147) 2534 

30     (prophyla* or prevent*).tw,kw. (1521889) 2535 

31     29 or 30 (2381105) 2536 

32     28 and 31 (85274) 2537 

33     15 or 16 or 32 (95328) 2538 

34     13 and 33 (3218) 2539 

35     "Interventions for replacing missing teeth: antibiotics at dental implant placement to 2540 
prevent complications".fc_titl. (3) 2541 

36     "Lindeboom $".fc_auts. and "2005".fc_pubyr. (19) 2542 

37     from 36 keep 4 (1) 2543 

38     "segura$".fc_auts. and "2018".fc_pubyr. and "20".fc_pg. (2) 2544 

39     from 38 keep 2 (1) 2545 

40     37 or 39 (2) 2546 

41     34 and 40 (2) 2547 

42     from 35 keep 1 (1) 2548 
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43     "Interventions for preventing osteoradionecrosis of the jaws in adults receiving head and 2549 
neck ".fc_titl. (1) 2550 

44     42 or 43 (2) 2551 

45     34 and 44 (1) 2552 

46     34 (3218) 2553 

47     limit 46 to yr="2000 -Current" (1960) 2554 

48     (dutch or english or german).la. (27301626) 2555 

49     47 and 48 (1838) 2556 

50     "filter systematic reviews".ti. (0) 2557 

51     meta analysis.pt. (114990) 2558 

52     (meta-anal$ or metaanal$).tw,kf. (173702) 2559 

53     (quantitativ$ adj10 (review$ or overview$)).tw. (9286) 2560 

54     (systematic$ adj10 (review$ or overview$)).tw. (189033) 2561 

55     (methodologic$ adj10 (review$ or overview$)).tw. (11795) 2562 

56     (quantitativ$ adj10 (review$ or overview$)).kf. (76) 2563 

57     (systematic$ adj10 (review$ or overview$)).kf. (19347) 2564 

58     (methodologic$ adj10 (review$ or overview$)).kf. (77) 2565 

59     medline.tw. and review.pt. (78580) 2566 

60     (pooled adj3 analy*).tw. (19596) 2567 

61     (pooled adj3 analy*).kf. (255) 2568 

62     "cochrane$".fc_jour. (14835) 2569 

63     or/51-62 (352671) 2570 

64     "medline rct filter".ti. (0) 2571 

65     controlled-clinical-trial.pt. (93684) 2572 

66     randomized-controlled-trial.pt. (506131) 2573 

67     randomized controlled trial/ (506131) 2574 

68     randomi?ed controlled trial?.tw. (174915) 2575 

69     randomi?ed controlled trial?.kf. (10787) 2576 

70     random-allocation.tw,kf. (1678) 2577 

71     double-blind-method.tw,kf. (492) 2578 

72     single-blind-method.tw,kf. (88) 2579 

73     (random adj8 (selection? or sample?)).kf,tw. (45381) 2580 

74     random*.tw,kf. (1133469) 2581 

75     or/65-74 (1342094) 2582 

76     comparative study/ (1861855) 2583 
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77     exp case-control studies/ (1078701) 2584 

78     49 and 63 (116) 2585 

79     from 78 keep 1-116 (116) 2586 

80     exp Periodontitis/ (30378) 2587 

81     exp Periodontal Diseases/ (86945) 2588 

82     (Necroti* adj2 ulcerati* adj2 (gingivitis or parodontitis)).tw,kw. (277) 2589 

83     Peri-Implantitis.tw,kw. (2237) 2590 

84     (Odontogenic adj2 (infect* or inflamma*)).tw,kw. (1208) 2591 

85     ((Periapical adj2 Granuloma) or (Dental adj3 granuloma)).tw,kw. (210) 2592 

86     periapical abscess/ or periodontal abscess/ (2366) 2593 

87     cellulitis.kw. (562) 2594 

88     10 and 87 (16) 2595 

89     Abscess/ (27494) 2596 

90     exp Dentistry/ (402922) 2597 

91     exp Dental Staff/ (2455) 2598 

92     Oral Health/ (16337) 2599 

93     (oral or tooth or teeth or dental or dentist$).tw,kw. (901571) 2600 

94     90 or 91 or 92 or 93 (1099128) 2601 

95     (abscess* or cellulitis or phlegmon* or (odontogenic adj2 infecti*) or dentoalveolar).tw,kw. 2602 
(86519) 2603 

96     ((Necrotizing adj2 gingivitis) or periodontitis or periodomtotis or stomatitis).tw,kw. (41277) 2604 

97     (deep adj2 neck adj2 space adj2 infect*).tw,kw. (146) 2605 

98     (infect* adj2 hematoma).tw,kw. (1294) 2606 

99     95 or 96 or 97 or 98 (128572) 2607 

100     94 and 99 (26564) 2608 

101     80 or 81 or 82 or 83 or 84 or 85 or 86 or 87 (89336) 2609 

102     100 or 101 (102102) 2610 

103     17 or 18 or 19 or 21 or 22 or 23 or 24 or 26 or 27 (961410) 2611 

104     exp Anti-Bacterial Agents/tu (250351) 2612 

105     103 or 104 (961410) 2613 

106     89 and 94 (1205) 2614 

107     102 or 106 (102340) 2615 

108     105 and 107 (9720) 2616 

109     108 and 63 (287) 2617 

110     109 and 48 (284) 2618 
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111     110 (284) 2619 

112     limit 111 to yr="2000 -Current" (276) 2620 

113     112 (276) 2621 

114     limit 113 to abstracts (272) 2622 

115     exp Comment/ (849710) 2623 

116     editorial/ (529259) 2624 

117     Animals/ (6606977) 2625 

118     115 or 116 or 117 (7713344) 2626 

119     114 not 118 (249) 2627 

120     94 and 114 (228) 2628 

121     103 (961410) 2629 

122     microbiological techniques/ or bacteriological techniques/ or exp bacterial typing 2630 
techniques/ or exp microbial sensitivity tests/ (222103) 2631 

123     bacterial load/ (5993) 2632 

124     Microbiota/ (16241) 2633 

125     ((microb* or bacter*) adj2 test*).tw,kw. (15085) 2634 

126     ((microb* or bact*) adj2 profil*).tw,kw. (6199) 2635 

127     ((bacter* adj2 load) or microbiota).tw,kw. (47705) 2636 

128     molecular diagnostic techniques/ or specimen handling/ (38529) 2637 

129     exp Culture Media/ (159716) 2638 

130     nucleic acid amplification techniques/ or exp polymerase chain reaction/ (454394) 2639 

131     polymerase chain reaction?.tw,kw. (242713) 2640 

132     Cell Culture Techniques/ (47774) 2641 

133     (checkerboard adj3 hybridization).tw,kw. (361) 2642 

134     nucleic acid probes/ or dna probes/ or exp dna, complementary/ (94820) 2643 

135     limit 133 to medline (345) 2644 

136     mi.fs. (758549) 2645 

137     ((microb* or bacter*) adj2 techniq*).tw,kw. (3261) 2646 

138     (bacter* adj2 load).tw,kw. (4686) 2647 

139     (microbiota or (culture adj2 media)).tw,kw. (63066) 2648 

140     pcr.tw,kw. (502870) 2649 

141     (nucleic adj2 acid adj2 probe?).tw,kw. (1401) 2650 

142     or/122-134 (1129235) 2651 

143     or/137-141 (569694) 2652 

144     drug resistance, microbial/ or exp drug resistance, bacterial/ (143467) 2653 
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145     142 or 143 or 144 (1448270) 2654 

146     103 and 145 (232394) 2655 

147     "diagnose filter".ti. (0) 2656 

148     exp "Sensitivity and Specificity"/ (580056) 2657 

149     sensitivity.tw. (790507) 2658 

150     sensitivity.kf. (16754) 2659 

151     specificity.tw. (458008) 2660 

152     specificity.kf. (7379) 2661 

153     ((pre-test or pretest) adj probability).tw. (2193) 2662 

154     ((pre-test or pretest) adj probability).kf. (64) 2663 

155     ((post-test or posttest) adj probability).tw. (871) 2664 

156     ((post-test or posttest) adj probability).kf. (16) 2665 

157     predictive value$.tw. (107369) 2666 

158     predictive value$.kf. (1252) 2667 

159     likelihood ratio$.tw. (15384) 2668 

160     likelihood ratio$.kf. (564) 2669 

161     or/148-160 (1467098) 2670 

162     107 and 145 (7663) 2671 

163     63 and 162 (80) 2672 

164     136 and 162 (4602) 2673 

165     "nibali$".fc_auts. and "2019".fc_pubyr. (16) 2674 

166     from 165 keep 11 (1) 2675 

167     163 and 166 (1) 2676 

168     145 and 166 (1) 2677 

169     "Eick$".fc_auts. and "2018".fc_pubyr. (247) 2678 

170     63 and 145 and 107 (80) 2679 

171     170 and 48 (80) 2680 

172     171 (80) 2681 

173     limit 172 to yr="1990 -Current" (79) 2682 

174     "eick $".fc_auts. and "2018".fc_pubyr. and "3031".fc_pg. (1) 2683 

175     "Preus $".fc_auts. and "2013".fc_pubyr. and "1075".fc_pg. (1) 2684 

176     "Ardila $".fc_auts. and "2015".fc_pubyr. and "160".fc_pg. (1) 2685 

177     174 or 175 or 176 (3) 2686 

178     145 and 107 and 177 (3) 2687 

179     145 and 107 (7663) 2688 
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180     "medline rct filter".ti. (0) 2689 

181     controlled-clinical-trial.pt. (93684) 2690 

182     randomized-controlled-trial.pt. (506131) 2691 

183     randomized controlled trial/ (506131) 2692 

184     randomi?ed controlled trial?.tw. (174915) 2693 

185     randomi?ed controlled trial?.kf. (10787) 2694 

186     random-allocation.tw,kf. (1678) 2695 

187     double-blind-method.tw,kf. (492) 2696 

188     single-blind-method.tw,kf. (88) 2697 

189     (random adj8 (selection? or sample?)).kf,tw. (45381) 2698 

190     random*.tw,kf. (1133469) 2699 

191     or/181-190 (1342094) 2700 

192     179 and 191 (726) 2701 

193     136 and 192 (484) 2702 

194     178 and 193 (2) 2703 

195     193 (484) 2704 

196     limit 195 to yr="1990 -Current" (467) 2705 

197     13 and 196 (168) 2706 

198     Sinus Floor Augmentation/ (1107) 2707 

199     (sinus adj2 floor adj augme*).tw,kw. (509) 2708 

200     (sinus adj2 floor adj (augme* or elevat*)).tw,kw. (1111) 2709 

201     (sinus adj2 augment* adj therap*).tw,kw. (8) 2710 

202     or/198-201 (1697) 2711 

203     202 and 33 (11) 2712 

204     Maxillary Sinus/ (10048) 2713 

205     Bone Transplantation/ (30842) 2714 

206     204 and 205 (1012) 2715 

207     (sinus adj5 graft*).tw,kw. (1294) 2716 

208     202 or 206 or 207 (2823) 2717 

209     208 and 33 (17) = aanvulling 1c 2718 

210     apicoectomy/ (1555) 2719 

211     (apicectom$ or apicoectom$ or (apical adj2 (surg* or resect* or remov*))).tw,kw. (1457) 2720 

212     210 or 211 (2381) 2721 

213     212 and 33 (10) 2722 

214     *"Periapical Periodontitis"/ (1790) 2723 
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215     37 and 33 (1) 2724 

216     213 and 37 (1) 2725 

217     213 and 38 (0) 2726 

218     *"Periapical Periodontitis"/su (153) 2727 

219     212 or 218 (2477) 2728 

220     33 and 219 (11)= aanvulling vr1f 2729 

221     (85 or 86) and 105 (546) 2730 

222     221 and (75 or 76 or 77) (86) 2731 

223     222 and 48 (74) 2732 

224     223 (74) 2733 

225     limit 224 to yr="2000 -Current" (43)= aanvulling vr 2a 2734 

 2735 

2e aanvullende search 2736 
Database: Ovid MEDLINE(R) ALL <1946 to January 04, 2021> 2737 

Search Strategy: 2738 

-------------------------------------------------------------------------------- 2739 

1     "Differential benefits of amoxicillin-metronidazole in different phases of periodontal therapy 2740 
in a randomized controlled crossover clinical ".fc_titl. (1) 2741 

2     "mombelli$".fc_auts. and "2013".fc_pubyr. and "715".fc_pg. (1) 2742 

3     "mombelli$".fc_auts. and "2016".fc_pubyr. and "539".fc_pg. (1) 2743 

4     "mombelli1$".fc_auts. and "2019".fc_pubyr. and "188".fc_pg. (0) 2744 

5     "mombelli$".fc_auts. and "2019".fc_pubyr. (14) 2745 

6     from 5 keep 12 (1) 2746 

7     1 or 2 or 3 or 6 (4) 2747 

8     from 7 keep 1-4 (4) 2748 

9     guided tissue regeneration/ or guided tissue regeneration, periodontal/ (5853) 2749 

10     bone regeneration/ or osseointegration/ (24996) 2750 

11     ((bone adj2 regenerat*) or (guided adj2 tissue adj2 regenerat*)).tw,kw. (17367) 2751 

12     (bone adj2 transplant*).tw,kw. (36187) 2752 

13     Bone Transplantation/ (31278) 2753 

14     exp Surgical Flaps/ (62237) 2754 

15     exp Oral Surgical Procedures, Preprosthetic/ (27027) 2755 

16     (surgical adj2 flap?).tw,kw. (767) 2756 

17     exp Periodontics/ (25708) 2757 

18     (periodontic? or periodont*).tw,kw. (79335) 2758 
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19     (scaling or (root adj2 planing) or gingivectom*or gingivoplas* or (subgingival adj2 2759 
curett*)).tw,kw. (53729) 2760 

20     or/9-19 (306601) 2761 

21     *Bacterial Infections/pc (4593) 2762 

22     Antibiotic Prophylaxis/ (14168) 2763 

23     (antibiotic* or anti?biotic* or antimicrobial* or anti?microbial*).tw,kw. (484868) 2764 

24     exp Anti-Bacterial Agents/ (737301) 2765 

25     (antibiotic? or (antimicrobial adj2 (treat* or therap*))).tw,kw. (364854) 2766 

26     *Bacterial Infections/pc (4593) 2767 

27     exp Amoxicillin/ (11414) 2768 

28     exp Amoxicillin-Potassium Clavulanate Combination/ (2607) 2769 

29     augmentin*.tw,kw. (14113) 2770 

30     Clindamycin/ (5752) 2771 

31     exp Anti-Bacterial Agents/ (737301) 2772 

32     Cefazolin/ (2887) 2773 

33     Metronidazole/ (12881) 2774 

34     or/27-33 (750706) 2775 

35     pc.fs. (1312212) 2776 

36     (prophyla* or prevent* or premedicat* or perioperativ*).tw,kw. (1687315) 2777 

37     35 or 36 (2560622) 2778 

38     34 and 37 (88194) 2779 

39     Antibiotic Prophylaxis/ (14168) 2780 

40     (antibiotic* or anti?biotic* or antimicrobial* or anti?microbial*).tw,kw. (484868) 2781 

41     38 or 39 or 40 (540902) 2782 

42     20 and 41 (8499) 2783 

43     exp Oral Surgical Procedures/ (69563) 2784 

44     exp Surgery, Oral/ (8492) 2785 

45     exp Dentistry, Operative/ (36810) 2786 

46     Dental Implants/ (22424) 2787 

47     Sinus Floor Augmentation/ (1188) 2788 

48     exp endodontics/ or apicoectomy/ or dental implantation, endosseous, endodontic/ or 2789 
regenerative endodontics/ or exp "root canal therapy"/ (28586) 2790 

49     ((oral or tooth or teeth) adj5 (surg$ or extract$ or restor$ or invas$ or scale or scaling or 2791 
polish$ or endodontic$ or "root canal" or apicectom$ or apicoectom$)).tw,kw. (58101) 2792 

50     (dental or dentist$).tw,kw. (266532) 2793 

51     Oral Hygiene/ (13047) 2794 
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52     Oral Health/ (17095) 2795 

53     or/43-52 (402304)=setting mondzorg 2796 

54     42 and 53 (2298) 2797 

55     (dutch or english or german).la. (28240160) 2798 

56     54 and 55 (2182) 2799 

57     56 (2182) 2800 

58     limit 57 to yr="2000 -Current" (1703) 2801 

59     "filter systematic reviews".ti. (0) 2802 

60     meta analysis.pt. (124443) 2803 

61     (meta-anal$ or metaanal$).tw,kf. (192594) 2804 

62     (quantitativ$ adj10 (review$ or overview$)).tw. (10032) 2805 

63     (systematic$ adj10 (review$ or overview$)).tw. (212872) 2806 

64     (methodologic$ adj10 (review$ or overview$)).tw. (12618) 2807 

65     (quantitativ$ adj10 (review$ or overview$)).kf. (80) 2808 

66     (systematic$ adj10 (review$ or overview$)).kf. (22901) 2809 

67     (methodologic$ adj10 (review$ or overview$)).kf. (81) 2810 

68     medline.tw. and review.pt. (81336) 2811 

69     (pooled adj3 analy*).tw. (21439) 2812 

70     (pooled adj3 analy*).kf. (293) 2813 

71     "cochrane$".fc_jour. (15154) 2814 

72     or/60-71 (385675) 2815 

73     "medline rct filter".ti. (0) 2816 

74     controlled-clinical-trial.pt. (93997) 2817 

75     randomized-controlled-trial.pt. (519987) 2818 

76     randomized controlled trial/ (519987) 2819 

77     randomi?ed controlled trial?.tw. (189189) 2820 

78     randomi?ed controlled trial?.kf. (12407) 2821 

79     random-allocation.tw,kf. (1771) 2822 

80     double-blind-method.tw,kf. (502) 2823 

81     single-blind-method.tw,kf. (90) 2824 

82     (random adj8 (selection? or sample?)).kf,tw. (46802) 2825 

83     random*.tw,kf. (1191499) 2826 

84     or/74-83 (1402182) 2827 

85     58 and 72 (121)=vraag 1 SR= talen + setting mondzorg + antibiotica prophylaxe of 2828 
perioperatief + SR filter 2829 
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86     (58 and 84) not 72 (245)=vraag 1 rct 2830 

87     Aggregatibacter actinomycetemcomitans/ (2853) 2831 

88     aggregatibacter*.tw,kw. (1897) 2832 

89     87 or 88 (3805) 2833 

90     27 or 28 or 33 (22655) 2834 

91     metromidazol*.tw,kw. (4) 2835 

92     90 or 91 (22657) 2836 

93     exp Periodontitis/ (31067) 2837 

94     exp Periodontal Diseases/ (88399) 2838 

95     (Necroti* adj2 ulcerati* adj2 (gingivitis or parodontitis)).tw,kw. (279) 2839 

96     ((Necrotizing adj2 gingivitis) or periodontitis or periodomtotis or stomatitis).tw,kw. (43146) 2840 

97     (deep adj2 neck adj2 space adj2 infect*).tw,kw. (156) 2841 

98     (infect* adj2 hematoma).tw,kw. (1374) 2842 

99     ((Necrotizing adj2 gingivitis) or periodontitis or periodontitis).tw,kw. (28241) 2843 

100     93 or 94 or 95 or 97 or 98 or 99 (98029) 2844 

101     gingivitis/ or gingival pocket/ or gingivitis, necrotizing ulcerative/ (11479) 2845 

102     100 or 101 (98029) 2846 

103     92 and 102 (938) 2847 

104     89 and 103 (121) 2848 

105     55 and 104 (121) 2849 

106     105 (121) 2850 

107     limit 106 to yr="2000 -Current" (75) 2851 

108     107 and (84 or 72) (28)=vraag 2=talen + aggregatibacter + specifieke antibiotica + P 2852 
vraag 2 (=set 102) 2853 

109     from 108 keep 1-28 (28) 2854 

110     96 or 101 (52222) 2855 

111     (Necroti* adj2 ulcerati* adj2 (gingivitis or parodontitis)).tw,kw. (279) 2856 

112     110 or 111 (52230) 2857 

113     gingivitis, necrotizing ulcerative/ (1129) 2858 

114     99 or 111 or 113 (29091) 2859 

115     gingivitis, necrotizing ulcerative/mi (113) 2860 

116     mi.fs. (776823) 2861 

117     114 and 116 (6085) 2862 

118     115 or 117 (6085) 2863 

119     Peri-Implantitis.tw,kw. (2483) 2864 
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120     periapical abscess/ or periodontal abscess/ (2367) 2865 

121     Abscess/ (27736) 2866 

122     abscess*.tw,kw. (77384) 2867 

123     102 or 119 or 120 or 121 or 122 (182123) 2868 

124     microbiological techniques/ or bacteriological techniques/ or exp bacterial typing 2869 
techniques/ or exp microbial sensitivity tests/ (227459) 2870 

125     bacterial load/ (6205) 2871 

126     Microbiota/ (19286) 2872 

127     ((microb* or bacter*) adj2 test*).tw,kw. (15737) 2873 

128     ((microb* or bact*) adj2 profil*).tw,kw. (7027) 2874 

129     ((bacter* adj2 load) or microbiota).tw,kw. (54768) 2875 

130     molecular diagnostic techniques/ or specimen handling/ (39892) 2876 

131     exp Culture Media/ (162017) 2877 

132     nucleic acid amplification techniques/ or exp polymerase chain reaction/ (459997) 2878 

133     polymerase chain reaction?.tw,kw. (252158) 2879 

134     Cell Culture Techniques/ (49074) 2880 

135     (checkerboard adj3 hybridization).tw,kw. (376) 2881 

136     nucleic acid probes/ or dna probes/ or exp dna, complementary/ (95209) 2882 

137     ((microb* or bacter*) adj2 techniq*).tw,kw. (3378) 2883 

138     (bacter* adj2 load).tw,kw. (5016) 2884 

139     (microbiota or (culture adj2 media)).tw,kw. (70458) 2885 

140     pcr.tw,kw. (526084) 2886 

141     (nucleic adj2 acid adj2 probe?).tw,kw. (1429) 2887 

142     or/124-141 (1414997) 2888 

143     116 or 142 (1967444) 2889 

144     102 or 111 or 113 or 123 (182123) 2890 

145     143 and 144 (33504) 2891 

146     2 and 145 (1) 2892 

147     84 and 145 (1706) 2893 

148     55 and 147 (1627) 2894 

149     148 (1627) 2895 

150     limit 149 to yr="2000 -Current" (1207) 2896 

151     mi.fs. (776823) 2897 

152     150 and 151 (918) 2898 

153     152 (918) 2899 
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154     limit 153 to (abstracts and humans) (836) 2900 

155     limit 154 to dentistry journals (564) 2901 

156     *"Anti-Bacterial Agents"/ (216564) 2902 

157     155 and 156 (102) 2903 

158     *Bacterial Infections/dt (12727) 2904 

159     23 or 24 or 25 or 158 (978612)=antibiotica 2905 

160     155 and 159 (206) 2906 

161     148 and 159 and 151 (601)=talen + microbiologisch onderzoek + microbiology + rct + P 2907 
thk met ingrepen of gingivitis 2908 

162     161 (601) 2909 

163     limit 162 to yr="1990 -Current" (528) 2910 

164     163 (528) 2911 

165     limit 164 to (abstracts and humans) (483) 2912 

166     limit 165 to dentistry journals (303)= vraag 3 2913 
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Bijlage 2. Literatuurselectie 2914 

Resultaten 
literatuursearch 
systematische 

reviews:
n = 228

Resultaten 
aanvullende 

literatuursearch 
peri-apicaal 
granuloom:

n = 43

Screening op titel 
en abstract

Screening op titel 
en abstract

Exclusie: n = 182, redenen (één reden 
per abstract genoteerd, overlap is 
waarschijnlijk):
 Patiëntengroep kwam niet 

overeen: n = 76
 Interventie kwam niet overeen: n 

= 65
 Uitkomstmaat kwam niet 

overeen: n = 12
 Geen systematisch uitgevoerd 

onderzoek: n = 23
 Duplicaat met ander onderzoek in 

resultaat literatuursearch: n = 6

Exclusie: n = 36, redenen (één 
reden per abstract genoteerd, 
overlap is waarschijnlijk):
 Patiëntengroep kwam niet 

overeen: n = 17
 Interventie kwam niet 

overeen: n = 12
 Uitkomstmaat kwam niet 

overeen: n = 4
 Geen systematisch 

uitgevoerd onderzoek: n = 1
 Duplicaat: n = 1

Resultaten 1e 
literatuurselectie: 

n = 46

Resultaten 1e 
literatuurselectie: 

n = 7

Verzameling full-
tekst artikelen

Verzameling full-
tekst artikelen

Niet beschikbaar én geen adequate 
info via abstract te ontsluiten: n = 3

Beschikbare artikelen 
voor 2e selectie na 

ontdubbeling: n = 55

Beoordeling full-
tekst op in- en 
exclusiecriteria

Exclusie: n = 46, redenen zie 
bijlage 3

Body of evidence 
voor deze 

uitgangsvraag:
n = 10

Resultaten 
aanvullende 

literatuursearch 
n.a.v. ROC-
bespreking:

n = 28

Screening op titel 
en abstract

Exclusie: n = 23, redenen (één 
reden per abstract genoteerd, 
overlap is waarschijnlijk):
 Patiëntengroep kwam niet 

overeen: n = 1
 Interventie kwam niet 

overeen: n = 6
 Uitkomstmaat kwam niet 

overeen: n = 1
 Geen systematisch 

uitgevoerd onderzoek: n = 1
 <20 patiënten/

behandelgroep: n = 4
 Duplicaat met ander 

onderzoek in resultaat 
literatuursearch: n = 10

Resultaten 1e 
literatuurselectie: 

n = 5

Verzameling full-
tekst artikelen

Toevoeging relevant 
artikel door ROC:

n = 1

 2915 
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Bijlage 3. Lijst met geëxcludeerde studies 2916 

Eerste auteur, jaartal Reden van exclusie (één reden genoemd, meerdere redenen 
zijn mogelijk) 

Al-Nawas, 2009(50) <20 patiënten per studie-arm 
Angaji, 2010(4) Geïncludeerde relevante studies ook opgenomen in 

uitgebreidere review die in selectie zit 
Assem, 2017(5) Geïncludeerde relevante studies ook opgenomen in 

uitgebreidere review die in selectie zit 
Blatt, 2019(6) Zeer algemeen overzichtsartikel 
Bonito, 2005(7) Geen systemische antibiotica 
Bono, 2010(8) Geen vergelijking tussen wel en geen antibioticumgebruik 
Chambrone, 2016(9) Geïncludeerde relevante studies ook opgenomen in 

uitgebreidere review die in selectie zit 
Del Fabbro, 2016(11) Geen therapeutische antibiotica 
Dufty, 2017(12) Geen systematisch onderzoek over effect antibiotica 
Esposito, 2010(13) Gaat niet over antibiotica 
Faggion, 2014(14) Geïncludeerde relevante studies ook opgenomen in 

uitgebreidere review die in selectie zit 
Fritoli, 2015(15) Geen vergelijking met geen antibioticum 
Garcia Canas, 2015(16) Geïncludeerde relevante studies ook opgenomen in 

uitgebreidere review die in selectie zit 
Guerrero, 2014(58) Dubbeling met eerder geïncludeerde studies 
Herrera, 2012(21) Geïncludeerde relevante studies ook opgenomen in 

uitgebreidere review die in selectie zit 
Herrera, 2008(20) Gaat niet over effect antibiotica 
Herrera, 2000(51) Geen vergelijking met geen antibioticum 
Jagannathan, 2019(23) Geïncludeerde relevante studies ook opgenomen in 

uitgebreidere review die in selectie zit 
Javed, 2013(24) Review bevatte geen RCT’s over systemische behandeling 

met antibiotica 
John, 2017(25) Geen vergelijking met geen antibioticum 
Kilnge, 2002(27) Review bevatte één relevante RCT over systematische 

behandeling met antibiotica bij peri-implantitis; hierin <20 
patiënten per studie-arm 

Kolakovic, 2014(28) Geïncludeerde relevante studies ook opgenomen in 
uitgebreidere review die in selectie zit 

Kotsovilis, 2008(29) Gaat niet over antibiotica 
Kuriyama, 2005(52) Geen systematische review of RCT 
Martins, 2017(30) Geen vergelijking met geen antibioticum 
Matijevic, 2009(53) Effect antibiotica niet te bepalen vanwege aanvullende 

interventie 
Matthews, 2003(31) Geïncludeerde relevante studies ook opgenomen in 

uitgebreidere review die in selectie zit 
Mombelli, 2015 Geen vergelijking met geen antibiotica/placebo 
O’Rourke, 2017(33) Systematische review van te lage kwaliteit 
Piacentini, 2019(56) Niet de juiste patiëntengroep 
Pretzl, 2019(34) Consensus rapport 
Rajendra, 2016(36) Geen systematisch onderzoek 



 

90 
 

Santos, 2015(37) Geïncludeerde relevante studies ook opgenomen in 
uitgebreidere review die in selectie zit 

Sgolastra, 2014(41) Geïncludeerde relevante studies ook opgenomen in 
uitgebreidere review die in selectie zit 

Sgolastra, 2012(40) Geïncludeerde relevante studies ook opgenomen in 
uitgebreidere review die in selectie zit 

Sgolastra, 2012(38) Geïncludeerde relevante studies ook opgenomen in 
uitgebreidere review die in selectie zit 

Sgolastra, 2011(39) Geïncludeerde relevante studies ook opgenomen in 
uitgebreidere review die in selectie zit 

Souto, 2018(43) Geïncludeerde relevante studies ook opgenomen in 
uitgebreidere review die in selectie zit 

Sutherland, 2003(44) Gaat niet over parodontitis 
Veitz-Keenan, 2014(54) Geen systematisch onderzoek 
Warnke, 2008(55) Geen vergelijking met geen antibioticum 
Yap, 2019(46) Geïncludeerde relevante studies ook opgenomen in 

uitgebreidere review die in selectie zit 
Zandbergen, 2013(47) Geïncludeerde relevante studies ook opgenomen in 

uitgebreidere review die in selectie zit 
Zandbergen, 2016(48) Geïncludeerde relevante studies ook opgenomen in 

uitgebreidere review die in selectie zit 
Zhang, 2016(49) Geïncludeerde relevante studies ook opgenomen in 

uitgebreidere review die in selectie zit 
 2917 
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Bijlage 4. Tabellen met studiekarakteristieken 2918 

Parodonditis (incl. NUG, NUP, gingivitis, periodontitis) 2919 
Systematische reviews 2920 
Eerst
e 
auteu
r 

Jaart
al 

Inhoud Studiekwaliteit (kritische elementen AMSTAR-2) Opmerkingen 
Populatie Interventie Contro

le 
Uitkomstmat
en (relevant 
voor deze 
review) 

Resultaten Studiep
rotocol 
gebruikt 

Adequat
e 
literatuu
rsearch 

Exclusie 
studies 
verantw
oord 

Risk of 
bias per 
individue
le studie 
bepaald 

Meta-
analyse 
adequa
at 

Risk of 
bias 
geïnter
preteer
d 

Publicat
iebias 
beoord
eeld 

Algeheel 
vertrouw
en in 
resultate
n review 

Grell
mann
(17) 

2016 13 RCT’s bij 
>395 (bij een 
aantal studies 
is het aantal 
patiënten 
niet vermeld) 
met diabetes 
en chronische 
parodontitis 

Systemische 
antibiotica 
(amoxicilline + 
clavulaanzuur of 
doxycycline of 
azitrhromycine of 
amoxicilline + 
metronidazol) 
(waarschijnlijk 
naast scaling en 
root planing) 

Geen 
antibio
ticum 
of 
placeb
o 
(naast 
scaling 
en 
root 
planin
g) 

- Verandering 
in CAL 
(Clinical 
Attachment 
Level) 

- Verandering 
in PD 
(probe 
depth) 

- Verandering 
in BOP 
(bleeding 
on probing) 

- Ontsteking 
gingiva 

Antibiotica vs geen 
antibiotica: 
- CAL: WMD 

(weighted mean 
difference): -0,24 
(95%BI: -0,47 tot 
-0,02) 

- PD: WMD: -0,19 
(95%BI: -0,31 tot 
-0,07) 

- BOP: WMD -1,91 
(95%BI: -6,32 tot 
2,51) 

- Ontsteking 
gingiva: geen 
kwantitatieve 
resultaten; geen 
significant 
verschil 

Ja Ja Nee Ja Nee Ja Ja Matig Behoorlijke risk of 
bias in de 
geïncludeerde 
studies, weinig 
info over meta-
analyse 

Herre
ra(22) 

2002 23 RCT’s en 2 
CCT’s met 
1489 
patiënten 
met 
chronische en 
agressieve 
parodontitis 

Antibiotica in 
verschillende 
regimes in 
combinatie met 
scaling en 
rootplaning 

Scaling 
en 
root 
planin
g 
zonder 
antibio
tica of 
met 
placeb
o 

- Verandering 
in CAL 

- Verandering 
in PD 

Resultaten alleen 
voor chronische 
parodontitis: 
Spiramycine: 
- CAL (bij PD>6 

mm): 0,26 
(95%BI: -0,04 tot 
0,57) 

- PD: 0,41 (95%BI: 
0,08 tot 0,73) 

Amoxicilline/metro
nidazol:  

Ja Ja Ja Ja Nee Nee Nee Matig Forse risk of bias 
in de 
geïncludeerde 
studies 
Beperkte 
weergave 
resultaten 
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Eerst
e 
auteu
r 

Jaart
al 

Inhoud Studiekwaliteit (kritische elementen AMSTAR-2) Opmerkingen 
Populatie Interventie Contro

le 
Uitkomstmat
en (relevant 
voor deze 
review) 

Resultaten Studiep
rotocol 
gebruikt 

Adequat
e 
literatuu
rsearch 

Exclusie 
studies 
verantw
oord 

Risk of 
bias per 
individue
le studie 
bepaald 

Meta-
analyse 
adequa
at 

Risk of 
bias 
geïnter
preteer
d 

Publicat
iebias 
beoord
eeld 

Algeheel 
vertrouw
en in 
resultate
n review 

- CAL (bij PD>6 
mm): 0,45 
(95%BI: 0,19 tot 
0,71) 

- CAL (bij PD 4-
6mm): 0,15 
(95%BI: -0,17 tot 
0,48) 

Metronidazol: CAL 
(bij PD>6 mm): : 
0,55 (95%BI: -0,02 
tot 1,12) 

Keest
ra(26) 

2015 43 (veelal 
dubbelblinde) 
RCT’s met 
chronische 
parodontitis 
(totaal aantal 
niet 
duidelijk; 
voor 
uitkomstmate
n CAL en PD 
1506) 

Antibiotica in 
verschillende 
regimes + scaling 
en root planing 

Geen 
antibio
tica of 
placeb
o + 
scaling 
en 
root 
planin
g 

- Verandering 
in CAL 

- Verandering 
in PD 

- Bloeding bij 
sonderen 

Zie bijlage 5 Nee Nee Ja Ja Ja Ja Nee Redelijk  

Rabel
o(35) 

2015 11 RCT’s met 
in totaal 388 
patiënten 
met 
agressieve 
parodontitis 

Antibiotica in 
verschillende 
regimes + scaling 
en root planing 

Geen 
antibio
tica of 
placeb
o + 
scaling 
en 
rootpl
aning 

- Verandering 
in CAL 

- Verandering 
in PD 

Azithromycine vs 
placebo: 
- CAL: WMD: 0,51 

mm (95%BI: 0,06 
tot 0,96) 

- PD: WMD: 0,67 
mm (95%BI: -0,08 
tot 1,41) 

Doxycycline vs 
geen antibiotica: 
- CAL: WMD: 0,51 

mm (95%BI: -0,11 
tot 1,14) 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nee Redelijk Forse risk of bias 
in de 
geïncludeerde 
studies 
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Eerst
e 
auteu
r 

Jaart
al 

Inhoud Studiekwaliteit (kritische elementen AMSTAR-2) Opmerkingen 
Populatie Interventie Contro

le 
Uitkomstmat
en (relevant 
voor deze 
review) 

Resultaten Studiep
rotocol 
gebruikt 

Adequat
e 
literatuu
rsearch 

Exclusie 
studies 
verantw
oord 

Risk of 
bias per 
individue
le studie 
bepaald 

Meta-
analyse 
adequa
at 

Risk of 
bias 
geïnter
preteer
d 

Publicat
iebias 
beoord
eeld 

Algeheel 
vertrouw
en in 
resultate
n review 

- PD: WMD: 0,24 
mm (95%BI: -0,21 
tot 0,70) 

Metronidazol vs 
geen antibiotica: 
- CAL: WMD: 1,08 

mm (95%BI: 0,54 
tot 1,62) 

- PD: WMD: 1,05 
mm (95%BI: 0,62 
tot 1,48) 

Metronidazol + 
amoxicilline vs 
geen antibioticum 
of placebo: 
- CAL: WMD: 0,45 

mm (95%BI: 0,33 
tot 0,56) 

- PD: WMD: 0,53 
mm (95%BI: 0,45 
tot 0,61) 

Smile
y(42) 

2015 Systematisch
e review over 
aanvullende 
maatregelen 
naast scaling 
en root 
planing bij 
patiënten 
met 
chronische 
parodontitis. 
Voor deel 
over 
doxycycline 
(20 mg 2dd): 
11 RCT’s met 

Antibiotica in 
verschillende 
regimes + scaling 
en rootplaning 

Geen 
antibio
tica of 
placeb
o + 
scaling 
en 
root 
planin
g 

- Verandering 
in CAL 

- Doxycycline: CAL: 
MD: 0,35 (95%BI: 
0,15 tot 0,56) 

- Overige 
systemische 
antibiotica: MD: 
0,35 (95%BI: 0,20 
tot 0,51); forse 
heterogeniteit 
v.d. data; beeste 
resultaat voor 
clarithromycine 

Nee Nee Ja Ja Ja Ja Ja Redelijk Mogelijk forse risk 
of bias in de 
geïncludeerde 
studies 
Heterogeniteit 
v.d. data 
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Eerst
e 
auteu
r 

Jaart
al 

Inhoud Studiekwaliteit (kritische elementen AMSTAR-2) Opmerkingen 
Populatie Interventie Contro

le 
Uitkomstmat
en (relevant 
voor deze 
review) 

Resultaten Studiep
rotocol 
gebruikt 

Adequat
e 
literatuu
rsearch 

Exclusie 
studies 
verantw
oord 

Risk of 
bias per 
individue
le studie 
bepaald 

Meta-
analyse 
adequa
at 

Risk of 
bias 
geïnter
preteer
d 

Publicat
iebias 
beoord
eeld 

Algeheel 
vertrouw
en in 
resultate
n review 

in totaal 815 
patiënten 
Voor deel 
over overige 
systemische 
antibiotica: 
24 RCT’s met 
1086 
patiënten  

Nibali
(32) 

2019 5 RCT’s met 
in totaal 280 
patiënten 
met 
parodontitis 
(agressief, 
dan wel 
chronisch) 

Antibiotica in 
verschillende 
regimes 

Placeb
o 

- Verandering 
in clinical 
attachment 
level (CAL) 
na 6 mnd 

- Verandering 
in 
probediept
e (PD) na 6 
mnd 

- in relatie 
tot 
uitkomst 
microbiolog
isch 
onderzoek, 
waarbij 
met name 
gekeken is 
naar 
Aggregatiba
cter 
actinomyce
temcomitan
s 

Relatie met 
uitkomst test 
A.actinomycetemco
mitans: 
Verandering in CAL: 
- Bij patiënten met 

PD 4-6 mm 
initieel: MD: -
0,08 (95%BI: -0,39 
tot 0,23) 

- Bij patiënten met 
PD ≥ 7 mm 
initieel: MD: -
0,38 (95%BI: -1,03 
tot 0,27) 

Verandering in PD: 
- Bij patiënten met 

PD 4-6 mm 
initieel: MD: -
0,28 (95%BI: -1,06 
tot 0,50) 

- Bij patiënten met 
PD ≥ 7 mm 
initieel: MD: 1,16 
(95%BI: -5,37 tot 
7,68) 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Groot  

Keest
ra(61) 

2015 14 RCT’s bij 
patiënten 

Antibiotica in 
verschillende 

Geen 
antibio

- Verandering 
in CAL 

Zie bijlage 5 Nee Nee Ja Ja Ja Ja Nee Redelijk  
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Eerst
e 
auteu
r 

Jaart
al 

Inhoud Studiekwaliteit (kritische elementen AMSTAR-2) Opmerkingen 
Populatie Interventie Contro

le 
Uitkomstmat
en (relevant 
voor deze 
review) 

Resultaten Studiep
rotocol 
gebruikt 

Adequat
e 
literatuu
rsearch 

Exclusie 
studies 
verantw
oord 

Risk of 
bias per 
individue
le studie 
bepaald 

Meta-
analyse 
adequa
at 

Risk of 
bias 
geïnter
preteer
d 

Publicat
iebias 
beoord
eeld 

Algeheel 
vertrouw
en in 
resultate
n review 

met 
agressieve 
parodontitis; 
386 patiënten 
voor 
uitkomstmate
n 
pocketdiepte 
en clinical 
attachment 
level  

regimes + scaling 
en root planing 

tica of 
placeb
o + 
scaling 
en 
root 
planin
g 

- Verandering 
in PD 

- Bloeding bij 
sonderen 

PD: pocketdiepte 2921 

RCT’s 2922 
Eerste 
auteur 

Jaa
rtal 

Inhoud Studiekwaliteit (Cochrane risk of bias) Opmer
kingen Studiedesign Setting Populatie Interve

ntie 
Cont
role 

Uitkomstmat
en (relevant 
voor deze 
review) 

Resultaten Rando
m 
seque
nce 
gener
ation 

Allocati
on 
concea
lment 

Blindin
g of 
partici
pants 
and 
person
nel 

Blindi
ng of 
outco
me 
assess
ment 

Incom
plete 
outco
me 
data 

Selec
tive 
repo
rting 

Ot
he
r 
bia
s 

Buchma
nn(57) 

201
0 

Dubbelblinde 
RCT 

Privékliniek, 
Duitsland 

68 
patiënten 
met 
agressieve 
parodontitis 
(gem. lft 
42) 
pocketdiept
e >5 mm, 
destructie 
parodontaal 
weefsel, 
mobiliteit 
van 
elementen 

Scaling 
en root 
planing 
met 3 x 
500 mg 
amoxici
lline + 
3 x 250 
mg 
metron
idazol 
7 
dagen 

Scali
ng 
en 
root 
plani
ng 
met 
plac
ebo 

- Pocketdiept
e 

- Clinical 
Attachment 
Level (CAL) 

Verschil na 3 weken follow-up: 
- Pocketdiepte: 
o Antibiotica: 2,4 mm (sd 0,6) 
o Placebo: 1,7 (sd 0,7) 
o Niet significant verschil 

- CAL: 
o Antibiotica: 2,1 mm (sd 0,7) 
o Placebo: 1,3 (sd 0,5) 
o Niet significant verschil 

High 
risk of 
bias 

High 
risk of 
bias 

High 
risk of 
bias 

High 
risk of 
bias 

Low 
risk of 
bias 

Low 
risk 
of 
bias 

 Zeer 
onduide
lijke 
rapport
age 
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Eerste 
auteur 

Jaa
rtal 

Inhoud Studiekwaliteit (Cochrane risk of bias) Opmer
kingen Studiedesign Setting Populatie Interve

ntie 
Cont
role 

Uitkomstmat
en (relevant 
voor deze 
review) 

Resultaten Rando
m 
seque
nce 
gener
ation 

Allocati
on 
concea
lment 

Blindin
g of 
partici
pants 
and 
person
nel 

Blindi
ng of 
outco
me 
assess
ment 

Incom
plete 
outco
me 
data 

Selec
tive 
repo
rting 

Ot
he
r 
bia
s 

(29 
patiënten 
met 
chronische 
parodontitis 
zijn buiten 
beschouwin
g gelaten in 
deze 
review; bij 
deze groep 
werd niet 
vergeleken 
met een 
groep 
zonder 
antibiotica/
placebo) 

Mombel
li(60) 

201
3 

Dubbelblinde 
placebogeco
ntroleerde 
RCT 

Universitaire 
tandheelkun
dekliniek, 
Zwitserland 

82 verder 
gezonde 
patiënten 
met 
onbehandel
de matig 
tot ernstige 
parodontitis
; 38% 
vrouw, 
gem. lft. 49 
jr 

Scaling 
en root 
planing 
met 
antibio
tica: 
375 
amoxici
lline + 
500 mg 
metron
idazol 
3dd 7 
dagen 
(AB) 

Scali
ng 
en 
root 
plani
ng 
met 
plac
ebo 

Na 3 
maanden: 
- Gingivale 

index 
- Pocketdiept

e 
- Recessie 
- Bloeden bij 

sonderen 
- Pusafvloed 
Daarbij is 
steeds 
onderscheid 
gemaakt 
o.b.v. 
microbiologie
status: 

Low 
risk of 
bias 

Low 
risk of 
bias 

Low 
risk of 
bias 

Low 
risk of 
bias 

Low 
risk of 
bias 

Low 
risk 
of 
bias 

-  
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Eerste 
auteur 

Jaa
rtal 

Inhoud Studiekwaliteit (Cochrane risk of bias) Opmer
kingen Studiedesign Setting Populatie Interve

ntie 
Cont
role 

Uitkomstmat
en (relevant 
voor deze 
review) 

Resultaten Rando
m 
seque
nce 
gener
ation 

Allocati
on 
concea
lment 

Blindin
g of 
partici
pants 
and 
person
nel 

Blindi
ng of 
outco
me 
assess
ment 

Incom
plete 
outco
me 
data 

Selec
tive 
repo
rting 

Ot
he
r 
bia
s 

Aggregatibact
er 
actinomycete
mcomitans 
(Aa) + of - 

Peri-implantitis 2923 
Geen relevante studies beschikbaar. 2924 

Dentogene infecties 2925 
Geen relevante studies beschikbaar. 2926 

Peri-apicaal granuloom/parodontitis apicalis/Abces 2927 
Eerst
e 
auteu
r 

Jaart
al 

Inhoud Studiekwaliteit (kritische elementen AMSTAR-2) Opmerkingen 
Populatie Interventie Contro

le 
Uitkomstmat
en (relevant 
voor deze 
review) 

Resultaten Studiep
rotocol 
gebruikt 

Adequat
e 
literatuu
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Cope(
10) 

2018 2 RCT’s met 
in totaal 79 
patiënten 
met een 
acuut apicaal 
abces, peri-
apicale 
zwelling of 
tandpijn met 
peri-apicale 
radiolucentie 

Penicilline 500 mg 
elke 6 uur 7 dagen 
+ chirurgisch 
ingrijpen 

Placeb
o + 
chirurg
isch 
ingrijp
en 

- Pijn 
- Zwelling 
- Incidentie 

endodontisc
he ‘flare 
up’ 

Penicilline vs 
placebo: 
Pijn: 
- Na 24 uur: MD: -

0,03 (95%BI: -0,53 
tot 0,47) 

- Na 48 uur: MD: 
0,32 (95%BI: -0,22 
tot 0,86) 

- Na 72 uur: MD 
0,08 (95%BI: -0,38 
tot 0,54) 

- Na 7 dagen: MD: -
0,05 (95%BI: -0,41 
tot 0,30) 

Zwelling: 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Goede 
review, 
maar 
beperkte 
data 
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- Na 24 uur: MD: -
0,27 (95%BI: -0,23 
tot 0,58) 

- Na 48 uur: MD: 
0,04 (95%BI: -0,47 
tot 0,55) 

- Na 72 uur: MD 
0,02 (95%BI: -0,49 
tot 0,52) 

- Na 7 dagen: MD: 
0,02 (95%BI: -0,28 
tot 0,32) 

Incidentie 
endodontische 
flare-up: RR: 0,27 
(95%BI: 0,01-4,90) 
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Metronidazol 

Feres, 2012 Brazilië Niet-rokers: Roken was exclusiecriterium 

Silva, 2011 Brazilië Niet-rokers: Roken was exclusiecriterium 

Matarazzo, 2008 Brazilië Rokers: ten minste 10 sigaretten/dag de laatste 5 jaar 

Haffajee, 2007 USA 9/98 patiënten rokers 

Carvalho, 2004 Brazilië 12/44 patiënten rokers 



 

 

Rooney, 2002 UK Geen info over rookgedrag 

Palmer, 1998 UK Geen info bekend (artikel niet full-tekst beschikbaar) 

Metronidazol + amoxicilline 

Feres, 2012 Brazilië Niet-rokers: Roken was exclusiecriterium 

Goodson, 2012 USA 75/187 patiënten rokers 

Silva, 2011 Brazilië Niet-rokers: Roken was exclusiecriterium 

Ribeiro, 2009 Brazilië Niet-rokers: Roken was exclusiecriterium 

Cionca, 2009 Zwitserland 16/47 patiënten rokers 

Matarazzo, 2008 Brazilië Rokers: ten minste 10 sigaretten/dag de laatste 5 jaar 

Ehmke, 2005 Duitsland 3/35 patiënten rokers 

Carvalho, 2004 Brazilië 12/44 patiënten rokers 

Rooney, 2002 UK Geen info over rookgedrag 

Winkel, 2001 Nederland 32/49 patiënten rokers 

Berglundh, 1998 Zweden Geen info over rookgedrag 
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Han, 2012 Turkije 13/28 patiënten rokers 

Sampaio, 2011 Brazilië 10/40 patiënten rokers 

Oteo, 2010 Spanje 8/15 patiënten rokers 

Yashima, 2009 Japan Niet-rokers: Roken was exclusiecriterium 

Gomi, 2007 Japan Niet-rokers: Roken was exclusiecriterium 

Haffajee, 2007 USA 9/98 patiënten rokers 
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Smith, 2002 UK 10/44 patiënten rokers 
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Studie id Land Rokers 
geïncludeerd 

N 
metronidazo
l 

N 
metronidazo
l + 
amoxicilline 

N 
azithromycin
e 

N 
placebo/gee
n 
antibioticum 

Metronidazol 

Xajigeorgiou
, 2006 

Griekenlan
d 

15/43 patiënten 
rokers 

12 10 - 11 

Metronidazol + amoxicilline 

Aimetti, 
2012 

Italië Niet-rokers: 
Roken was 
exclusiecriteriu
m 

- 19 - 20 



 

 

Baltacioglu, 
2011 

Turkije 10/26 patiënten 
rokers 

- 14 - 12 

Beliveau, 
2012 

USA Niet-rokers: 
Roken was 
exclusiecriteriu
m 

- 17 - 17 (delayed 
antibiotica) 

Casarin, 
2012 

Brazilië Niet-rokers: 
Roken was 
exclusiecriteriu
m 

- 12 - 12 

Griffiths, 
2011 

UK 9/41 patiënten 
rokers 

- 20 - 21 (delayed 
antibiotica) 

Mestnik, 
2012 

Brazilië Niet-rokers: 
Roken was 
exclusiecriteriu
m 

- 15 - 15 

Oliveira, 
2012 

Brazilië Niet-rokers: 
Roken was 
exclusiecriteriu
m 

- 12 - 12 

Silva-Senem, 
2013 & 
Heller, 2011 

Brazilië 4/31 patiënten 
rokers 

- 16 - 15 

Xajigeorgiou
, 2006 

Griekenlan
d 

15/43 patiënten 
rokers 

12 10 - 11 

Yek, 2010 Turkije 7/28 patiënten 
rokers 

- 12 - 16 
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