ALVEOLITIS
Alveolitis is een niet ernstige, acute, oppervlakkige ontsteking van de benige alveolewanden, die kan
optreden twee tot vier dagen na extractie of chirurgische verwijdering van een gebitselement en gaat
gepaard met hevige pijn en vaak een foetide inhoud van de alveole.
Alveolitis wordt gekenmerkt door het ontbreken van een stolsel in de extractie wond (“dry socket”). De
diagnose alveolitis wordt op anamnestische en klinische gronden gesteld. Alleen wanneer er twijfel is
over de diagnose (een eventueel achtergebleven wortelrest), is het maken van een röntgenfoto
geïndiceerd.
Over de etiologie, preventie en therapie bestaat veel onzekerheid. De toediening van antibiotica heeft
geen waarde bij de behandeling. Het curetteren van de alveole wanden wordt afgeraden. Er is
wetenschappelijk bewijs dat post operatief spoelen met Chloorhexidine een preventieve werking heeft.
De therapie bestaat uit uitleg, uitspuiten van de alveole en adequate pijnbestrijding.
• Het uitspuiten van de alveole met lauwe waterstofperoxide (H2O2) 1.5 % of NaCl door de
patiënt zelf, na instructie. Aanvankelijk 3-5 maal per dag, later met grotere tussenpozen.
• Bij onvoldoende verbetering uitspuiten van de alveole met H2O2 of NaCl en daarna inbrengen
van een tampon (bijv. ontsmettend: Whitehead’s varnish/ jodoform vaseline/neomycinebacitracine en eventueel pijnstillend: eugenololie/ lidocainezalf (kortdurend effect)). De tampon
dient na 5 dagen te worden verwijderd.
• Bij onvoldoende verbetering na 10-14 dagen: zie richtlijn osteomyelitis
• Pijnstillers (paracetamol, eventueel met codeine(/ naproxen)) NSAID’s)
• Uitleg aan de patiënt dat in sommige gevallen ondanks uitspuiten, tampon en gebruik van
pijnstillers, de klachten 5 tot 10 dagen kunnen aanhouden.
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