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De historische ontwikkelingen in de mondverzorging worden in Hoofdstuk 1 

beschreven. Ondanks dat tandenpoetsen en het gebruik van tandpasta en 

mondspoelmiddelen al eeuwen een bekend gebruik is, was het meestal niet met de 

bedoeling om de mondgezondheid te behouden. Tandenpoetsen was eerder van 

cosmetische aard en werd niet gezien als een middel om ziekteverwekkers te 

verwijderen. Pas in 1676 werd met de ontdekking van bacteriën in tandplaque door 

Antonie van Leeuwenhoek, een start gemaakt met de associatie van bacteriën met 

ziekten van de mond. Het duurde nog drie eeuwen voordat in 1965, Löe en 

medewerkers met het experimentele gingivitis (tandvleesontsteking) model 

aantoonden dat bacteriën de oorzaak van tandvleesontsteking zijn. Tegenwoordig is 

de ontwikkeling van tandenborstels, tandpasta’s en mondspoelmiddelen een 

belangrijke industrie geworden. Mechanische plaque controle met (elektrische) 

tandenborstels en interdentale hulpmiddelen hebben een maximale verwijdering van 

bacteriën als doel. Chemische plaque controle is erop gericht om met tandpasta’s en 

mondspoelmiddelen tandplaque te doden en te verwijderen, cariës (tandbederf) tegen 

te gaan en tandvleesontstekingen te voorkomen. Echter, het onderliggende 

mechanisme van de samenwerking tussen mechanische en chemische plaque controle 

is niet altijd bekend. De ontwikkeling van nieuwe technieken in mechanische en 

chemische plaque controle kan in vivo (in een levend organisme) onderzocht worden 

met behulp van vrijwilligers of in vitro (buiten een levend organisme), in een 

laboratorium gebruikmakend van experimentele modellen. Hoewel in vivo 

experimenten uiteindelijk noodzakelijk zijn om effectiviteit in de menselijke 

mondholte vast te stellen, zijn in vitro experimenten de logische eerste stap in 

mechanische en chemische plaque controle ontwikkelingen. In tegenstelling tot in 

vivo, zijn in vitro experimenten in staat om inzicht te geven in fundamentele 
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processen, zoals het effect van co-adhesie van verschillende bacterie soorten en 

stammen op een oppervlak. Uiteraard blijven modellen altijd een simplificatie van een 

complex systeem. De menselijke mondholte wordt bezet door duizenden 

verschillende bacterie soorten, wat een zeer diverse, complexe biofilm tot gevolg kan 

hebben. Verder spelen genetische factoren, speeksel samenstelling en dieet een grote 

rol in de plaque samenstelling. In dit proefschrift worden verschillende orale 

(mondholte) biofilm modellen vergeleken in relatie tot de voordelen voor evaluatie 

van mechanische en chemische plaque controle. Daarnaast wordt de hypothese getest 

dat achtergebleven plaque kan acteren als een opslag voor orale antimicrobiële 

middelen, om op deze manier extra substantiviteit (langdurige werking) te creëren. 

 

Oraal Biofilm Model Gebaseerd op Eén Bacterie Soort voor Mechanische Plaque 

Verwijdering Studies 

Plaque verwijdering met drie verschillende borstel technieken en redepositie (opnieuw 

hechten van bacteriën na verwijdering) van drie verschillende bacteriën op een 

speeksel gecoat oppervlak werden met elkaar vergeleken. Streptococcus oralis J22, 

Streptococcus mutans NS of Actinomyces naeslundii T14V-J1 werden gehecht aan 

een speeksel gecoat oppervlak. Hierop werd een initiële (2 uur adhesie) of een 

gematureerde biofilm gecreëerd (16 uur groei na adhesie). Deze biofilms werden 

daarna verwijderd met een hand-, elektrisch roterende- of sonische tandenborstel. Na 

verwijdering met een tandenborstel werd de redepositie bestudeerd. Er waren geen 

verschillen in verwijdering en redepositie tussen de hand-, elektrisch roterende- of 

sonische tandenborstel. Dit is in overeenstemming met het feit dat deze 

borsteltechnieken even effectief zijn wanneer contact gemaakt wordt met het 

oppervlak. Opvallend is dat er significante verschillen waren tussen een initiële en een 
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gematureerde biofilm als ook tussen de verschillende bacterie stammen. Voor initiële 

biofilms was de verwijdering gemiddeld 93% voor S. mutans en S. oralis en 95% voor 

A. naeslundii, terwijl dit voor gematureerde biofilms 94% voor S. oralis en 86% voor 

A. naeslundii was. Hoewel de S. mutans stam wel groei liet zien kon deze niet 

gebruikt worden als gematureerde biofilm, vanwege de zeer zwakke hechtingssterkte 

aan het oppervlak groeide er geen bruikbare biofilm. Significante verschillen in 

bacteriële verwijdering tussen de verschillende stammen kunnen verklaard worden 

door verschillen in bindingsterkte aan de speeksellaag, hoe lager het percentage 

verwijdering, hoe sterker de bindingsterkte. De bindingssterkte nam als volgt toe: A. 

naeslundii T14V-J1 > S. oralis J22 > S. mutans NS. Voor initiële biofilm 

experimenten is na redepositie het percentage gehechte bacteriën significant lager 

voor S. oralis (75%) dan voor S. mutans of A. naeslundii, die beide terugkwamen tot 

100% van het aantal bacteriën voor borstelen. De lagere fractie oppervlakte bedekking 

voor S. oralis J22 ná borstelen en 2 uur redepositie in vergelijking met de initiële 

depositie en vóór het borstelen suggereert dat borstelen ook specifieke adhesie 

factoren in de speeksellaag verwijderd. Eenzelfde resultaat gold voor de gematureerde 

biofilms: S. oralis keert na redepositie terug tot 18%, terwijl A. naeslundii terugkeert 

tot 51% van de fractie oppervlakte bedekking na groei en vóór het borstelen. 

Concluderend, de keuze van een bacterie soort is van groot belang bij in vitro studies 

naar mechanische plaque verwijdering, de verschillende soorten van vroeg 

koloniserende bacteriën hebben een overduidelijk verschil in bindingsterkte aan de 

speeksellaag. In het bijzonder werd de cariës geassocieerde S. mutans NS makkelijk 

verwijderd. De zwakke bindingsterkte van S. mutans NS aan speeksel reflecteert 

mogelijk zijn karakteristieke in vivo eigenschap van late kolonisator aan het harde 

tandoppervlak en daarmee zijn afwezigheid in de samenstelling van initiële plaque. 
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Orale Biofilm Modellen Gebaseerd op Meerdere Bacterie Soorten voor 

Mechanische Plaque Verwijdering Studies 

Biofilms opgebouwd uit één enkele bacterie missen de interactie tussen stammen 

welke wel aanwezig is in biofilms opgebouwd uit verschillende bacteriën, zoals 

tandplaque in vivo. Het doel van Hoofdstuk 3 was om biofilms opgebouwd uit twee 

bacterie soorten te vergelijken met biofilms opgebouwd uit gemengde (meerdere 

soorten) bacteriën, in dit geval uit humaan (menselijk) speeksel. Er werd hierbij 

gekeken naar initiële en gematureerde biofilms met betrekking tot hun gemak van 

verwijdering door verschillende borstel technieken en vervolgens bacteriële 

redepositie na borstelen. Voor adhesie en groei van de biofilms is een co-adherend 

paar (aan elkaar hechtend), A. naeslundii T14V-J1 en S. oralis J22, gebruikt en vers 

humaan speeksel om een biofilm van een gemengde bacterie cultuur te maken. Er 

werden net als in Hoofdstuk 2, geen verschillen gevonden in verwijdering of 

redepositie tussen de hand- elektrisch roterende- of sonische tandenborstel, vanwege 

het borstelen in contact-modus. Echter bleken er wel significante verschillen te zijn 

tussen initiële en gematureerde biofilms, zowel binnen als tussen de biofilm bestaande 

uit twee bacteriën en een gemengde bacteriecultuur. Gematureerde biofilms bestaande 

uit twee bacteriën vertoonden een significant sterkere binding ten opzichte van 

gemengde bacterie biofilms. Na redepositie werd het percentage gehechte bacteriën 

berekend ten opzichte van het niveau van bacteriële adhesie vóór borstelen. Voor 

zowel biofilms bestaande uit twee bacteriën als gemengde bacteriecultuur is het 

percentage gehechte bacteriën significant hoger na 2 uur redepositie voor initiële 

biofilms (respectievelijk 53% en 95%) dan voor gematureerde biofilms 

(respectievelijk 28% en 7%). Ondanks dat onze biofilm model bestaande uit een 

gemengde bacteriecultuur sterk overeenkomt met de klinische realiteit, hebben de 
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biofilms bestaande uit twee bacteriën toch de voorkeur. Dit vanwege de zeer goede 

controleerbare samenstelling van biofilms bestaande uit twee bacteriën en de zwakke 

binding van biofilms bestaande uit een gemengde bacteriecultuur. Hier komt nog bij 

dat vanwege de sterke binding van biofilms bestaande uit twee bacteriën deze een 

goed “ergste geval” model bieden voor gebruik in mechanische plaque verwijdering 

in in vitro studies. In Hoofdstuk 4 hebben we vervolgens in vitro contact en niet-

contact (hierbij poetst de tandenborstel 2 mm boven het oppervlak) verwijdering 

vergeleken van een biofilm bestaande uit één soort en twee soorten bacteriën (A. 

naeslundii T14V-J1 en S. oralis J22) als ook met biofilm vanuit speeksel (bacteriën 

uit vers humaan speeksel). Verwijdering van bacteriën werd geëvalueerd in initiële en 

gematureerde biofilms. In een contact-modus werden er geen verschillen gevonden 

tussen hand- elektrisch roterend- en sonisch borstelen. De verwijdering was 

gemiddeld 39%, 84% en 95% voor respectievelijk S. mutans NS, S. oralis J22 en A. 

naeslundii T14V-J1 en 90% en 54% respectievelijk voor de biofilm bestaande uit 

twee bacteriën en de gemengde bacteriecultuur. Alle verschillen in het percentage 

verwijdering tussen de biofilm modellen waren significant, behalve het verschil tussen 

de biofilm bestaande uit twee bacteriën en A. naeslundii en tussen de biofilm 

bestaande uit een gemengde bacteriecultuur en S. mutans. Echter, wanneer geborsteld 

wordt in een niet-contact modus, verwijderen elektrisch roterende- en sonische 

tandenborstels significant meer bacteriën (24-40%) dan de hand tandenborstel (5-

11%). Het in contact-modus verwijderen van A. naeslundii en de biofilm bestaande uit 

twee bacteriën was moeilijker van gematureerde dan van initiële biofilms 

(respectievelijk 62% en 93%). In tegenstelling, de verwijdering van gematureerde 

biofilms gegroeid uit humaan speeksel was gemakkelijker dan van de initiële biofilms 

(respectievelijk 62% en 93%). Gezien de sterke adhesie van biofilms bestaande uit 
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twee bacteriën en hun makkelijke, beter reproduceerbare groei vergeleken met 

biofilms gevormd uit humaan speeksel, zijn biofilms bestaande uit A. naeslundii 

T14V-J1 en S. oralis J22 te prefereren voor gebruik in mechanische plaque 

verwijdering studies. 

 

Antibacteriële Activiteit van Natuurlijke Antimicro biële Middelen in Tandpasta 

Tegen Orale Biofilms In Vitro 

Met betrekking tot een potentiële samenwerking van mechanische en chemische 

plaque controle is het belangrijk om op te merken dat in vivo 100% verwijdering van 

orale biofilm onmogelijk is en er altijd biofilm achterblijft. Met het oog op deze 

onvolledige verwijdering, werd onderzocht of achtergebleven biofilm als een opslag 

voor orale antimicrobiële middelen kan dienen en hiermee verlengde activiteit levert. 

Deze hypothese werd getoetst in Hoofdstuk 5, hierin werd de in vitro antibacteriële 

efficiëntie onderzocht van een op kruiden- (Parodontax®) en chitosan-gebaseerde 

tandpasta (Chitodent®). Deze tandpasta’s werden vergeleken met een chloorhexidine 

bevattend mondspoelmiddel (Corsodyl®) als positieve controle en buffer als negatieve 

controle. Antibacteriële efficiëntie werd geëvalueerd op basis van directe bacterie 

doding, verwijdering en preventie van redepositie tegen initiële en gematureerde orale 

biofilms bestaande uit twee of meerdere bacteriën. De totale biofilm dikte van de 

gematureerde biofilm bestaande uit twee bacteriën bedroeg 10.9 ± 3.4 µm3/µm2, wat 

ongeveer vier keer zo dik is als een initiële biofilm bestaande uit twee bacteriën (2.4 ± 

1.0 µm3/µm2). Gematureerde biofilms gevormd uit humaan speeksel hadden een 

significant kleiner biofilm dikte (2.1 ± 0.8 µm3/µm2) dan biofilms bestaande uit twee 

bacteriën. De biofilm dikte na initiële adhesie van speeksel bacteriën bedroeg slechts 

rond de 0.2 µm3/µm2 en was daarmee onbruikbaar voor verdere analyses. De kruiden- 
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en chitosan-gebaseerde tandpasta’s vertoonden een gelijkwaardige directe bacteriële 

doding van biofilms als met chloorhexidine. Bovendien resulteerde de behandeling 

van een gematureerde biofilm met een tandpasta of chloorhexidine in een verlengde 

activiteit, ook tijdens redepositie van bacteriën werden er nog bacteriën gedood. Deze 

verlengde activiteit suggereert dat een biofilm functioneert als opslag voor orale 

antimicrobiële middelen. Na blootstelling aan tandpasta of chloorhexidine lieten 

biofilms uit speeksel een grotere bacteriële doding zien tijdens redepositie dan 

biofilms bestaande uit twee bacteriën, mogelijk vanwege de grotere variatie in 

bacterie stammen en soorten dan aanwezig in een biofilm bestaande uit twee 

bacteriën. 

Het meest opvallende verschil tussen initiële en gematureerde orale biofilms 

bleek te zijn dat, er geen bacteriële doding was gedurende de redepositie fase na 

chemische behandeling van een initiële biofilm in tegenstelling tot gematureerde 

biofilms. Initiële orale biofilms bestaan maximaal uit één of twee bacterie lagen. 

Klaarblijkelijk bezitten deze hiermee onvoldoende sponscapaciteit om een dergelijke 

hoeveelheid antimicrobiële middelen vast te houden die het mogelijk maakt om 

concentraties vrij te geven, hoog genoeg om nieuw hechtende bacteriën te doden. 

Naar het lijkt hebben de dikkere gematureerde biofilms deze “spons” eigenschap wel, 

de achtergebleven plaque na spoelen met tandpasta biedt een reservoir voor de orale 

antimicrobiële middelen. De “spons” werking van de biofilm die achterblijft na 

spoelen, aangetoond in deze studie, is nieuw en is ook verder onderzocht in een in 

vivo studie van onze afdeling. 
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Conclusies 

In dit proefschrift wordt een beter inzicht gegeven in het gebruik van biofilm 

modellen voor mechanische en chemische in vitro plaque studies. Voor het uitvoeren 

van in vitro mechanische plaque verwijdering studies, wordt het gebruik van 

gematureerde biofilms bestaande uit twee bacterie soorten geadviseerd. Deze sterk 

hechtende en dikke biofilm is moeilijk te verwijderen, waarmee het een model 

introduceert waarin de verschillen tussen verschillende manieren van mechanische 

reiniging het best onderzocht kunnen worden. De prestaties van elektrisch roterende- 

en sonische tandenborstels zijn veel beter dan die van een hand tandenborstel, maar 

zijn desondanks nooit volledig toereikend om een biofilm geheel te verwijderen. 

In vitro bleken de natuurlijke, op kruiden- en chitosan-gebaseerde tandpasta’s 

Parodontax® en Chitodent® effectieve antimicrobiële tandpasta’s, met een directe 

efficiëntie vergelijkbaar aan chloorhexidine. De directe effecten waren het meest 

opvallend bij de dikkere gematureerde biofilms en zetten door na chemische 

behandeling gedurende bacteriële redepositie. 
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