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Plaque, of orale biofilm, kan worden gedefinieerd als een complexe microbiële 

samenleving. In een gezonde mond draagt de zogenaamde residente orale 

microflora bij aan de algemene mondgezondheid door het beperken van de adhesie, 

groei en ontwikkeling van pathogene micro-organismen, zoals schimmels en 

ziekmakende bacteriën. Wanneer het evenwicht tussen de residente gezonde 

microflora en de gastheer wordt verstoord door bijvoorbeeld een onvoldoende 

mondhygiëne, medicijngebruik, bestraling of dieetfactoren, kan een pathogene 

orale microflora ontstaan en kunnen ziekten zoals cariës en tandvleesontstekingen 

zich ontwikkelen. Het doel van mondzorg is het zoveel mogelijk gezond houden 

van de orale microflora of, met andere woorden, er voor zorgen dat de balans in de 

residente orale microflora niet verstoord wordt. Een goede mondhygiëne is hierin 

erg belangrijk. De meest geaccepteerde manier van mondhygiëne in ontwikkelde 

landen is het door middel van tandenpoetsen met tandpasta verwijderen van plaque. 

Echter, slechts 50% tot 60% van de plaque wordt verwijderd tijdens een poetsbeurt. 

Ook het gebruik van aanvullende attributen zoals interdentale hulpmiddelen zorgt 

niet voor een 100% plaqueverwijdering. Een andere benadering is de chemische 

beïnvloeding van plaque door antimicrobiële middelen die in tandpasta’s en 

mondspoelmiddelen aanwezig zijn, waarmee de pathogeniciteit van de plaque, 

wordt verminderd. Voor de effectiviteit van de tandpasta’s en mondspoelmiddelen 

is het van belang dat de antimicrobiële middelen niet alleen actief zijn tijdens het 

gebruik van het product, zoals tandenpoetsen en mondspoelen, maar tevens een 

langdurig effect hebben, door te binden aan en los te komen van structuren in de 

mond zoals slijmvliezen en gebitselementen. Dit proces wordt substantiviteit 

genoemd. Het doel van dit proefschrift is het onderzoeken van de mogelijkheid of 

plaque/orale biofilm, die achterblijft na het poetsen, door de absorptie van 

antimicrobiële middelen tijdens het poetsen of het spoelen van de mond, een 

bijdrage kan leveren aan de substantiviteit van antimicrobiële middelen.  
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In hoofdstuk 1 wordt een overzicht gegeven van methoden voor mechanische en 

chemische plaque beïnvloeding. Ook wordt de hypothese dat plaque, door de 

absorptie van antimicrobiële middelen, kan fungeren als een reservoir voor deze 

antimicrobiële middelen geïntroduceerd (zie Figuur 1).  
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Figuur 1. Schematische weergave van de potentiële bijdrage van plaque (route 1) 
en speeksel (route 2) aan de langdurige werking van antimicrobiële middelen uit 
tandpasta’s en mondspoelmiddelen. 
Route 1 betreft antimicrobiële middelen die geabsorbeerd zijn in plaque. 
Route 2 betreft antimicrobiële middelen uit speeksel. 
 

Hoofdstuk 2 beschrijft een in vitro studie naar de onmiddellijk optredende 

antimicrobiële effecten op de groei van een orale biofilm ten gevolge van de bij het 

onderzoek gebruikte mondspoelmiddelen (Corsodyl®, Crest Pro Health®, Listerine®, 

and Meridol®) en tandpasta’s (Crest Pro Health®, Crest Cavity Protection®, Oral B 

Pro Expert®, Colgate Total®, Zendium Classic® and Prodent Coolmint®. Alle 

genoemde producten zorgden voor een afname in biofilm-groei. Omdat de 

producten bij gebruik verdunnen als gevolg van speeksel en spoelen met water, zijn 

ook verdunningsreeksen gemaakt en is hun effect op biofilm-groei bestudeerd. Er 
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werd waargenomen dat het verdunnen van de producten tot een afname van de 

antimicrobiële effectiviteit leidde, en bij sommige producten zelfs resulteerde in 

groei van de biofilm. Een tweede doel, beschreven in dit hoofdstuk, is het 

bestuderen van het substantieve effect van de antimicrobiële middelen door 

absorptie in een biofilm. Zowel een 4 uur als een 24 uur oude biofilm zijn 

behandeld met 3 antimicrobiële producten (Corsodyl® mondspoelmiddel, Crest Pro 

Health® mondspoelmiddel en Crest Pro Health® tandpasta). Vervolgens is een 

nieuwe biofilm bovenop de behandelde biofilm gegroeid. Absorptie in en afgifte 

van antimicrobiële middelen in een effectieve concentratie zowel uit een 4 uur als 

een 24 uur oude biofilm werd aangetoond voor alle drie producten. Dit betekent dat 

antimicrobiële producten, geabsorbeerd in een biofilm, beschikbaar blijven voor 

antimicrobiële werking op een nieuwe biofilm. Deze bevindingen worden 

bevestigd door in vivo onderzoek, beschreven in de hoofdstukken 3 en 4.  

In hoofdstuk 3 hebben vrijwilligers gedurende 2 weken gepoetst met een controle 

tandpasta (Prodent Coolmint®), gevolgd door 2 weken poetsen met dezelfde 

tandpasta aangevuld met het gebruik van een mondspoelmiddel (Listerine®, Crest 

Pro Health® of Meridol®). Zowel 6 uur na de laatste poetsbeurt met de controle 

tandpasta als 6 uur na de spoelbeurt met het mondspoelmiddel zijn plaque en 

speeksel verzameld en is de verhouding levende / dode bacteriën vastgesteld. De 

bijdrage van plaque en speeksel aan de substantiviteit van de mondspoelmiddelen 

is bepaald door plaque verzameld na het poetsen met de controle tandpasta te 

combineren met plaque of speeksel verzameld na het aanvullend gebruik van een 

mondspoelmiddel. De verwachting was dat plaque of speeksel na het spoelen met 

een mondspoelmiddel voldoende antimicrobiële activiteit zou bezitten om de 

plaque-bacteriën in de controle plaque te doden (zie Figuur 1, route 1 en 2). De 

resultaten laten zien dat plaque, 6 uur na het gebruik van een mondspoelmiddel, 

nog voldoende antimicrobiële activiteit bezat om bacteriën in onbehandelde plaque 
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te doden. Hiermee fungeert plaque dus als een reservoir voor antimicrobiële 

middelen.  

Hetzelfde protocol is gevolgd in hoofdstuk 4. Hier wordt naast de controle 

tandpasta, antimicrobiële tandpasta’s gebruikt, te weten Crest Pro Health®, Colgate 

Total® en Zendium Classic®. Om meer inzicht te verkrijgen in de langdurige 

werking van tandpasta’s werden plaque en speeksel niet alleen 6 uur maar ook 12 

uur na de laatste poetsbeurt verzameld. Ook in deze studie werd gevonden dat 

plaque, verzameld 6 uur of 12 uur na de laatste poetsbeurt, werkte als een reservoir 

voor antimicrobiële middelen. Dit effect was het duidelijkst aanwezig bij het 

gebruik van Crest Pro Health® tandpasta. Echter deze effecten zijn niet 

waargenomen bij alle tandpasta’s, en de resultaten waren minder duidelijk dan in 

de studie die de effecten van mondspoelmiddelen beschreef (hoofdstuk 3).  

Noch in hoofdstuk 3 noch in hoofdstuk 4 is gebleken dat speeksel een bijdrage 

leverde aan het langdurige of substantieve effect van antimicrobiële producten uit 

mondspoelmiddelen en tandpasta’s. In beide hoofdstukken wordt daarentegen 

duidelijk aangetoond dat plaque kan fungeren als een reservoir voor antimicrobiële 

producten in tandpasta’s en mondspoelmiddelen en daarmee bijdraagt aan het 

langdurig antimicrobieel effect in de mondholte.  

Hoofdstuk 5 beschrijft het effect van de antimicrobiële tandpasta’s en 

mondspoelmiddelen die gebruikt zijn in hoofdstuk 3 en 4 op de bacteriële 

samenstelling van plaque, gebruikmakend van polymerase kettingreactie – 

denaturing gradient gel eletrophorese (PCR-DGGE). Alle plaques die zijn 

verzameld na het gebruiken van een antimicrobieel product zijn vergeleken met 

plaques die zijn verzameld na het gebruiken van de controle tandpasta. De 

verschillen in bacteriële samenstelling werden uitgedrukt als percentage 

overeenkomst tussen beide orale biofilms. Alle antimicrobiële producten 

beïnvloedden de bacteriële samenstelling van de biofilms, vergeleken met de 

controle. Het is interessant op te merken dat het verschil in bacteriële samenstelling 
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tussen de verschillende biofilms het grootste was, wanneer de verhouding levende / 

dode bacteriën van de biofilms het laagste was (hoofdstuk 3 en 4).  

In de algemene discussie, hoofdstuk 6, zijn de uitkomsten van dit proefschrift, het 

beschrijven van de functie van plaque/de orale biofilm als een reservoir voor 

antimicrobiële middelen, in een bredere context geplaatst en zijn mogelijkheden 

voor toekomstig onderzoek benoemd. Onder anderen het combineren van 

elektrisch poetsen met chemische producten die de biofilm beïnvloeden, zou 

kunnen zorgen voor een diepere penetratie van chemische producten in de biofilm, 

en kan in de toekomst wellicht verder worden onderzocht. 

Concluderend, tandplaque die achterblijft na poetsen kan fungeren als een reservoir 

voor antimicrobiële middelen en draagt hiermee bij aan de substantieve werking 

van antimicrobiële middelen in mondverzorgingsproducten. De uitkomsten van dit 

onderzoek moeten echter niet worden geïnterpreteerd als een pleidooi voor 

onzorgvuldig poetsen. Echter,, omdat niemand een volledige plaqueverwijdering 

verkrijgt na poetsen, zijn de uitkomsten van dit onderzoek een sterk argument voor 

het gebruik van antimicrobiële tandpasta’s en mondspoelmiddelen.  


