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ABSTRACT 

  

Het doel van de studie was het nagaan welke de oorzaken en de behandelingsmethodes zijn, alsook de 
betrokken tanden, de sinusale reacties en de vitaliteit (= al dan niet in leven zijn van de tandzenuw)  
wanneer er sprake is van een dentogene sinusitis (= sinusontsteking die veroorzaakt wordt door een tand). 

 
Sleutelwoorden: Dentogene sinusitis, endodontie, Cone Beam CT  

 

INTRODUCTIE 

 

De botdikte van de scheidingswand tussen de 

sinusholte en de wortelpunten van de tanden is 

zo’n 0,8 tot 7 millimeter. De dunste botzone 

bevindt zich ter hoogte van de kiezen en de 

premolaren (= tanden tussen de hoektand en de 

kiezen) (Fig.1). Het is dan ook binnen deze regio 

dat de dentogene sinusproblematiek voorkomt. 

Slechts zelden kunnen ook de wortelpunten van 

de wijsheidstanden en hoektanden tot aan de 

sinus rijken.  

 
Eti 

MATERIAAL EN METHODE 

 

79 patiënten zijn opgenomen in de studie. Allen 

hebben ze een medisch dossier in het UZ Leuven 

Sint-Raphaël-ziekenhuis. Als toelatingscriterium is 

een duidelijke sinusale reactie op Cone Beam CT 

(= 3D) beelden vereist. Vervolgens werden 

diegenen uitgeselecteerd waarbij de sinusitis 

veroorzaakt wordt door een tand. Eens het 

bestand uitgebouwd, is men gaan kijken naar de 

oorzaken, de soort tand die  betrokken is, de 

eigenlijke sinusale reactie, de vitaliteit van de 

oorzakelijk tand en de behandeling. Op basis van 

deze informatie zijn grafieken uitgezet. 

 
Fig. 1 Tandbenamingen 

 

 

RESULTATEN 
 

Oorzaken  

Uit het verzamelde patiëntenbestand kunnen we 

stellen dat de 2 meest voorkomende oorzaken 

van dentogene sinusitis een gebrekkige 

wortelkanaalbehandeling (55,7%) en een necrose 

(= afgestorven zenuw) ( 24,1%) zijn. Verder heeft 

men bij 6,3% een achtergebleven wortelrest 

vastgesteld als basis voor de sinusale reactie en 
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Fig.2a. Etiologie 

 

bij 5,1% een vreemd lichaam in de sinus, gevolgd 

door een parodontaal probleem bij 3,8% en een 

cyste bij eenzelfde percentage. Ook zagen we bij 

2,5% een open verbinding tussen de mondholte 

en de sinus ten gevolge van een getrokken tand. 

Tot slot waren er problemen met implantaten,  niet 

doorgekomen tanden en open wortelpunten onder 

een melktand elk met 1,3% vertegenwoordigd 

(Fig.2a) 

Als we de necrose (Fig. 2c) verder bekijken 

kunnen we stellen dat dit bij 57,9% het gevolg is 

van een zeer uitgebreide vulling, bij 21,1% van 

een breuk in de tand, bij 15,8% van een diep 

tandbederf en bij 5,3% van een afgestorven 

zenuw zonder besmetting. 

Onder de gebrekkige endodontische 

behandelingen (Fig.2b) zien we dat zowel gemiste 

kanalen als onvolledig gevulde kanalen 

voorgesteld worden met 31,8%. Bij 15,9% heeft 

men te maken met een aanhoudende reactie 

ondanks behandeling. Zowel een onvoldoende 

aangedamde wortelkanaalvulling, een overvulling 

als een afgebroken instrument komen in 9,1% van 

de gevallen voor. Met 4,5% is een perforatie het 

minst oorzakelijke probleem binnen deze studie. 

 

Als we het vreemd lichaam bekijken kunnen we 

stellen dat het bij 75% om een echt vreemd 

voorwerp gaat en bij 25% om een tand in de 

sinus. 

 

 
Fig.2b Deficiënte endodontische behandeling 

 

 
Fig.2c Necrose 

 

Oorzakelijk element 

In 84,8% van de gevallen vormen de kiezen de 

oorzaak, in 36,7% de premolaren en in 1,3% de 

hoektanden. Als men deze percentages optelt 

komt men aan meer dan 100% omdat in sommige 

gevallen meerdere elementen aan de basis van 

de sinusale reactie liggen.  

Meer specifiek kunnen we voor de kiezen stellen 

dat het slechts in zeldzame gevallen over 

wijsheidstanden gaat. 

 

Sinusale reactie 

In 80% van de onderzochte gevallen kon men 

zowel een ontstekingsreactie aan de wortelpunt  

als een sinusontsteking waarnemen. In 20% kon 

men een rechtstreeks effect op de sinus 

bemerken zonder ontstekingsreactie aan de 

wortelpunt. 

Specifieker kunnen we stellen dat de tanden met 

enkel een sinusale reactie in 88,9% van de 

gevallen een kies waren en in 11,1% een 

premolaar. 

Als we dan kijken naar de elementen met een 

gecombineerde reactie gaat het bij 75% om 

kiezen en bij 25% om premolaren.  
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Vitaliteit 

Deze is spijtig genoeg in slechts 43% van de 

gevallen van een nog niet ontzenuwde tand 

getest. Op de 24 geteste tanden zijn 16 vitaal en 8 

avitaal.  

 

Behandeling 

Van het 79-koppig patiëntenbestand is de 

behandeling van 50 van hen bekend. De overige 

zijn buiten het UZ Leuven Sint-Raphaël 

ziekenhuis behandeld. De in eigen huis 

behandelde patiënten kunnen we alsvolgt indelen: 

37 ondergingen een wortelkanaalbehandeling, bij 

12 zijn de tanden getrokken, bij 2 zijn 

wortelpunten verwijderd en er zijn 2 chirurgische 

ingrepen uitgevoerd (Fig.3a). 

 

De personen die een wortelkanaalbehandeling 

ondergingen kunnen we indelen in primair 

behandeld (10) en herbehandeld (27). Bij de 

primaire behandeling was bij 4 patiënten sprake 

van een grote vulling, bij 1 een diep tandbederf en 

bij 1 een barst. In de categorie herbehandeling 

zien we bij 11 patiënten een gemist kanaal, bij 11 

een te korte kanaalvulling, bij 3 een afgebroken 

instrument, bij 2 onvoldoende aangedamde 

kanaalvulling, bij 2 overvulling van het kanaal, bij 

nog andere 2 een aanhoudende reactie ondanks 

behandeling en bij 1 een perforatie (Fig.3b). 

 

 
Fig. 3a Behandeling 

 

Van de 12 extracties zijn er 2 uitgevoerd na een 

mislukte wortelkanaalbehandeling, 2 na het 

verwijderen van een wortelrest, 1 ten gevolge van 

een grote vulling en 1 ten gevolge van een 

tandbreuk. 

 

Het verwijderen van de wortelpunten is in beide 

gevallen uitgevoerd bij aanhoudende reacties en 

bij de chirurgische ingrepen zien we 1 

cysteverwijdering en 1 verwijdering van een 

ingesloten hoektand. 

 

 
Fig. 3b Endodontische herbehandeling 

 

 

BESLUIT 

 

We moeten spijtig genoeg stellen dat een 

gebrekkige wortelkanaalbehandeling de 

belangrijkste oorzaak is van dentogene sinusitis. 

Deze omvat voornamelijk gemiste kanalen en 

onvolledig gevulde kanalen gevolgd door 

onvoldoende aangedamde wortelkanaalvullingen, 

overvullingen en afgebroken instrumenten.  

Het spreekt dan ook voor zich dat de meeste 

voorkomende behandeling een 

wortelkanaalherbehandeling is of het trekken van 

verloren elementen. Slechts zelden heeft men een 

perforatie. Onder de necrose zien we 

voornamelijk uitgebreide vullingen als oorzaak, 

aangevuld met diep tandbederf. Deze worden 

primair behandeld.  De gebroken tanden dienen te 

worden getrokken.  

Qua oorzakelijke tand kunnen we afleiden dat hoe 

dichter de tanden bij de sinusbodem gelocaliseerd 

zijn, hoe groter hun invloed is.  
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