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Algemene samenvatting en discussie

De onderliggende motivatie van deze thesis is het nagaan van het effect van chlorhexidine 

mondspoelmiddelen op gingivitis, een tandvleesaandoening die kan leiden tot parodontale 

afbraak. Voor de effectiviteit van chlorhexidine spoelmiddelen zijn er meerdere aspecten ter 

discussie gesteld.

De interactie tussen Chlorhexidine (CHX) en Natrium lauryl sulfaat (SLS): vriend of vijand?

Chemische plaquecontrole door middel van een CHX-mondspoelmiddel kan voor bepaalde 

bevolkingsgroepen nuttig zijn. Aanvullend op tanden poetsen, zou spoelen met CHX een 

 bij komende plaqueremming met zich mee kunnen brengen. Hoewel het gebruik van tand-

pasta niet noodzakelijk bijdraagt tot minder plaque, wordt tanden poetsen met gebruik van 

tandpasta traditioneel aanbevolen om tandverkleuringen tegen te gaan (Paraskevas c.s. 

2005). Een belangrijk ingrediënt van tandpasta is het detergent Natrium Lauryl Sulfaat (SLS). 

Uit de bestaande literatuur blijkt evenwel dat de werking van het cationische CHX molecuul 

(+), als actief bestanddeel van een CHX-mondspoelmiddel, snel gereduceerd wordt in de 

aanwezigheid van het anionische SLS-molecuul (-) die in het merendeel van de tandpasta’s 

voorkomt (Barkvoll et al. 1989). Het onderzoek dat gepresenteerd werd in de hoofdstukken 2, 

3 en 4 is geïnitieerd om duidelijkheid te scheppen in de mate van anti-plaque-effectiviteit van 

een CHX-mondspoelmiddel indien dit wordt gebruikt in combinatie met tanden poetsen met 

een SLS-bevattende tandpasta. 

 Aangezien gesuggereerd is dat SLS en CHX elkaar in de mond kunnen tegenwerken, 

geven tandartsen hun patiënten het advies om ofwel geen tandpasta te gebruiken, ofwel een 

tandpasta zonder SLS, of anders na het poetsen een interval in te lassen van minstens een 

half uur tot 2 uur vooraleer te spoelen (Barkvoll c.s.1989). Om tegemoet te komen aan de 

adviezen van hun tandarts, zijn patiënten genoodzaakt om een andere tandpasta te kopen 

of om voortdurend op de klok te kijken. Dit alles kan de therapietrouw en daardoor ook het 

resultaat van een parodontale behandeling in het gedrang brengen. Deze professionele raad-

gevingen, die dateren uit 1989, zijn evenwel gebaseerd op onderzoeksgegevens waarbij de 

tanden niet gepoetst werden met tandpasta, doch gespoeld met een “waterige tandpasta-

oplossing” (= een slurry). Om deze reden werd het anti-plaque-effect van het spoelen met 

CHX onderzocht in een serie van 3 studies waarbij naast spoelen met CHX ook daadwerkelijk 

gepoetst werd met een SLS-bevattende tandpasta. De resultaten van deze drie SLS POETS/

CHX SPOEL studies zijn beschreven in hoofdstuk 2, 3 en 4.
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 In alle drie de studies werd hetzelfde vier dagen durende onderzoeksmodel gebruikt. 

Hierbij werd één kaakhelft beschouwd als de “CHX-SPOEL-onderzoekskaak”, waarin niet 

 gepoetst werd, en de tegenoverliggende kaak als de “tandpastakaak”, waarin naast spoelen 

met CHX ook gepoetst werd met tandpasta. Vrij onverwacht bleek uit de eerste SLS/CHX studie 

met cross-over design waaraan 16 gezonde vrijwilligers zonder enige vorm van  supervisie 

spoelden met 0.2% CHX en poetsten met 1.5% SLS-bevattende tandpasta, dat er qua plaque-

remming geen enkel verschil was tussen de CHX SPOEL groep en de SLS POETS/CHX SPOEL 

groep. Een mogelijke verklaring voor dit resultaat zou een gebrek aan therapietrouw van 

de proefpersonen kunnen zijn. Daarom werd een tweede, ditmaal gesuperviseerde cross-

over studie opgezet met 35 vrijwilligers en 3 verschillende tandpasta’s met en zonder SLS. 

Ook de volgorde van poetsen en spoelen werd omgedraaid. Ook in deze studie werd ech-

ter qua plaqueremming geen enkel verschil gevonden tussen de groepen. Aangezien de 

resultaten van beide studies in tegenspraak waren met de bestaande literatuur, werd een 

derde gesuperviseerde SLS/CHX studie uitgevoerd, ditmaal met een parallel design en 120 

vrijwilligers die in 3 groepen werden ingedeeld. Eén groep spoelde alleen met 0.2% CHX. 

De tweede groep spoelde met 0.2% CHX en spoelde voorafgaandelijk met een tandpasta-

slurry, conform de oudere studies in de literatuur, terwijl de derde groep spoelde met 0.2% 

CHX, voorafgegaan door tandenpoetsen met een SLS-bevattende tandpasta. Ook in deze 

derde studie kon geen significant verschil worden vastgesteld in plaque-accumulatie tussen 

de CHX SPOEL groep en de SLS POETS/CHX SPOEL groep, hetgeen overeenkwam met de 

resultaten van de twee vorige studies. Wat betreft bloeding van het tandvlees was tussen 

beide onderzoeksgroepen ook geen verschil. Echter, wanneer het spoelen met 0.2% CHX 

werd voorafgegaan door spoelen met een SLS-tandpasta-slurry, was het anti-plaque effect 

van het CHX-mondspoelmiddel wel degelijk gereduceerd, wat overeenstemde met de resul-

taten uit oudere studies. Op  basis van bovenstaande resultaten kan worden geconcludeerd 

dat tandenpoetsen met een SLS-bevattende tandpasta het anti-plaque-effect van een 0.2% 

CHX mondspoelmiddel niet  beïnvloedt, ongeacht of het poetsen met tandpasta voorafgaat 

aan het spoelen of daarop volgt. De meest voor de hand liggende reden is dat tijdens het po-

etsen met een tandenborstel en tandpasta, de tandpasta wordt uitgespuwd en de mond met 

water wordt nagespoeld. Als gevolg hiervan is de interactie tussen SLS en CHX wellicht mini-

maal omdat de werkende bestanddelen van de tandpasta na het spoelen met water al snel 

uit de mond verdwenen zijn (Sjögren & Birkhed 1994). Met andere woorden, bij een normale 

mondhygiëne blijft waar schijnlijk slechts een hele lage SLS-concentratie in de mond achter.  
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In die gevallen waarbij het spoelen met 0.2% CHX werd voorafgegaan door spoelen met een 

SLS-slurry zonder  naspoelen met water,  blijft een veel hogere concentratie SLS in de mond 

achter die de werking van het CHX-mondspoelmiddel wel degelijk kan reduceren. 

De toevoeging van alcohol aan een CHX-mondspoelmiddel: de roes van de overwinning! 

Zoals aangegeven in de introductie van dit proefschrift, kan de toevoeging van alcohol een 

belangrijke rol spelen bij de formulering van mondspoelmiddelen. Een belangrijke hoeveel-

heid alcohol, variërend van 7% tot 27%, is aan mondspoelmiddelen toegevoegd als oplos-

middel voor het actieve bestanddeel, omwille van een versterking van de effectiviteit van 

het spoelmiddel, een langere houdbaarheid van het product en ook om in zekere mate het 

spoelen te veraangenamen (zie hoofdstuk 1). Alcohol heeft echter ook, in meer of mindere 

mate, een aantal vervelende eigenschappen. Het werkt dehydraterend en kan soms enig 

ongemak geven. Zo kan de mondmucosa bijvoorbeeld gevoelig zijn voor alcohol. Ook kan 

 alcohol de oppervlakte, hardheid en kleurstabiliteit van composiet restauraties aantasten. 

Andere  belangrijke aspecten van alcohol in mondspoelmiddelen zijn bijvoorbeeld de toxici-

teit bij inslikken, hetgeen een probleem kan zijn bij kinderen en alcoholverslaafden, en het 

 carcinogene effect in de mond bij het tegelijkertijd roken en drinken van alcohol. Wanneer een 

mondspoelmiddel correct wordt voorgeschreven, zijn laatstgenoemd risico’s wellicht miniem, 

maar dit voorkomt nog niet het gevaar voor zelfprescriptie en chronisch gebruik. Hoewel het 

wetenschappelijk bewijs voor bijwerkingen zwak is, of op dit ogenblik zelfs zo goed als niet 

bestaand, blijft de toevoeging van alcohol aan mondspoelmiddelen controversieel bij gebruik 

op langere termijn. Voornamelijk omwille van gezondheidsredenen, maar ook op basis van 

sociale gronden – inclusief religieuze bezwaren – en het feit dat alcohol ook bij uitademen 

kan worden waargenomen, stijgt de vraag naar alcoholvrije mondspoelmiddelen. Mogelijk 

hebben alcoholvrije mondspoelmiddelen ook minder bijwerkingen dan CHX.

  De vraag is echter wel of toevoeging van alcohol aan CHX-mondspoelmiddelen nood-

zakelijk is voor de goede werking ervan. Het antwoord op deze vraag is naar voor gebracht 

in hoofdstuk 5. Daar werd de plaqueremming van 2 commerciële mondspoelmiddelen met 

verschillende concentratie, volume, samenstelling (met en zonder alcohol) en spoeltijd met 

elkaar vergeleken. De resultaten tonen aan dat het effect van 2 x daags spoelen gedurende 

30 seconden met 15 ml van een 0.12% alcoholvrij CHX-mondspoelmiddel (Perio-aid®) qua 

plaqueremming vergelijkbaar is met dat van 2 x daags spoelen gedurende 60 seconden met 

10 ml van een 0.2% alcohol bevattend CHX-mondspoelmiddel (Corsodyl®). Dat 30 seconden 
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spoelen even effectief is als 60 seconden spoelen, bevestigt de bevindingen van Keijser c.s. 

(2003) en van Van der Weijden c.s. (2005). Dat voor beide spoeltijden hetzelfde effect op 

plaque wordt bereikt is allicht te wijten aan het feit dat ongeveer 50% van de CHX wordt vast-

gehouden in de eerste 15 seconden na het spoelen en ongeveer 75% in de eerste 30 seconden 

(Bonesvoll c.s.1974). Meer nog dan de concentratie lijkt de dosis (volume x concentratie) een 

belangrijke bijdrage te leveren tot de effectiviteit van een mondspoelmiddel. Concentraties 

van 0.12% CHX lijken even effectief als concentraties van 0.2% CHX op voorwaarde dat het 

 volume wordt verhoogd van 10 ml naar 15 ml, resulterend in een dosis van 18 mg bij iedere 

spoelbeurt. Echter, het 0.12% CHX-mondspoelmiddel (Perioaid®) bevat naast CHX ook 0.5% 

Cetyl Pyridinium Chloride (CPC). Bestaande evidentie suggereert dat mondspoelmiddelen die 

(CPC) bevatten en als aanvulling bij het poetsen worden gebruikt een geringe, maar  significante 

toegevoegde waarde hebben in relatie tot minder plaque-accumulatie en gingivale ontsteking 

(Haps et al. 2008). Daarom is het mogelijk dat de toevoeging van CPC het gebrek aan alcohol 

compenseert. 

 In tegenstelling tot andere studies die qua smaakperceptie geen significant verschil kon-

den aantonen tussen mondspoelmiddelen met en zonder alcohol (Quirynen c.s. 2001, Keijser 

c.s. 2005), toonde de studie in hoofdstuk 5 aan dat de proefpersonen de smaak van de 

 alcoholvrije CHX-oplossing verkiezen boven deze met alcohol, maar dat de nasmaak van het 

alcoholvrij spoelmiddel langer nawerkt in de mond. Men kan zich afvragen of dit te wijten is 

aan de lagere concentratie van CHX, de afwezigheid van alcohol, de aanwezigheid van CPC, 

de kortere spoeltijd of zelfs aan een combinatie van alle bovengenoemde factoren. Voor de 

betere nasmaak van het 0.2% CHX mondspoelmiddel kon geen verklaring worden gegeven. 

Aangezien het voordeel van alcohol in een mondspoelmiddel verwaarloosbaar is en het ef-

fect van een CHX-mondspoelmiddel op plaque-inhibitie meer afhankelijk is van de dosis dan 

van de concentratie alleen, zou het nuttig kunnen zijn om voor plaqueremming en gingivitis-

reductie eerder te spoelen met 15 ml van een 0.12% alcoholvrij middel (Perioaid®) dan met 10 

ml van een alcoholhoudend mondspoelmiddel (Corsodyl®). Aangezien de effectieve werking 

van beide mondspoelmiddelen op plaque en gingivitis dezelfde is, kan men besluiten dat, op 

grond van de smaakperceptie, de keuze tussen beide mondspoelmiddelen aan de voorkeur 

van de patiënt zelf kan worden overgelaten. 

 Met betrekking tot mondspoelmiddelen, kunnen naast effectiviteit, smaak en sociale 

 redenen, ook andere aspecten van belang zijn. In Nederland stelde het “Federaal Agent-

schap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten” (FAGG http://www.fagg-afmps.be/
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nl/fagg)” dat onder “geneesmiddel” wordt verstaan “elke enkelvoudige of samengestelde 

substantie met therapeutische of profylactische eigenschappen tot ziekten bij de mens of elke 

enkelvoudige of samengestelde substantie die door de mens kan worden gebruikt om fysio-

logische functies te herstellen, een farmacologisch, immunologisch of metabolisch  effect te 

verbeteren of te wijzigen, of om een medische diagnose te stellen”. Dit opent de discussie of 

een mondspoelmiddel als een geneesmiddel moet worden beschouwd. Het alcohol houdend 

mondspoelmiddel 0.2% (Corsodyl®), dat in hoofdstuk 5 is gebruikt als controle, is geïndiceerd 

voor preventie en controle van plaque, voor de behandeling van gingivitis simplex of ulcerosa, 

stomatitis prothetica, mond- en pharynxinfecties zoals stomatitis aphtosa,  can didiasis en 

als desinfectans bij parodontale chirurgie. Overeenkomstig deze indicaties, wordt Corsodyl® 

beschouwd als een geneesmiddel met de verplichte controle door de FAGG-autoriteiten. 

Dit is geheel in tegenstelling tot het vrije gebruik van het geteste 0.12% alcoholvrije 

mondspoelmiddel (Perioaid®), dat wordt gezien als een cosmetisch product. In tegenstelling 

tot een cosmetisch product moet een geneesmiddel aan tal van voorwaarden voldoen om 

te worden beschouwd als niet alleen een effectief maar vooral ook als een veilig product. 

Dit omvat voorwaarden met betrekking tot het productieproces, de verkoop, de distributie, 

de levering, het onderzoek, de ontwikkeling, de veiligheidsvoorschriften en de reclame. Om 

het product te beschermen tegen vocht, licht en lucht moet de verpakking aan alle FAGG-

vereisten  voldoen alsook de naam van het product vermelden, de dosis, de farmaceutische 

vorm, de naam van het bedrijf dat het product op de markt brengt, het licentienummer, het 

lotnummer, de vervaldatum, de samenstelling, de wijze van toediening en eventueel ook de 

specifieke bewaarcondities. Ook de halfwaardetijd en de vervaldatum worden nauwkeurig 

gecontroleerd. Dit betekent dat, hoewel Corsodyl® mogelijk het duurste mondspoelmiddel 

is, het nog steeds kan worden beschouwd als de gouden standaard, mede omdat het voldoet 

aan hoge kwaliteitsnormen.  

Het effect van een tandenborstel die CHX vrijgeeft: een hulpmiddel of een  gadget? 

Fabrikanten doen hun uiterste best om producten aan te bieden naar de wensen van consu-

menten en tandartsen. Naarmate de kennis aangaande tanden poetsen evolueerde, kwamen 

verschillende veranderingen tot stand. Voorbeelden hiervan zijn de coating van interdentale 

borstels of toevoeging van antibacteriële eigenschappen aan tandenborstels. De studie die 

in hoofdstuk 6 beschreven is, gaat na of het effect van tanden poetsen kan worden verhoogd 

door het gebruik van een tandenborstel die langzaam CHX afgeeft. Dit protype bevatte een 
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sjabloon in de kop van de tandenborstel dat CHX afgeeft wanneer het in contact komt met 

mondvloeistoffen. Dit systeem van CHX-afgifte zou ten opzichte van zuiver tanden poetsen 

het voordeel bieden van minder plaque en tandvleesontsteking terwijl ook de nevenwerkingen 

kleiner zouden zijn, de mondhygiëne beter en de therapietrouw groter. Het doel van deze 

studie was om uit te testen of poetsen met een tandenborstel die langzaam CHX afgeeft 

 effectiever werkt tegen plaquevorming en tandvleesbloeding in vergelijking met poetsen 

met een gewone tandenborstel in combinatie met spoelen met een CHX-mondspoelmiddel 

als positieve controle. Tevens is in deze studie gekeken naar de hoeveelheid tandverkleur-

ing, een welbekende bijwerking van CHX, en – niet minder belangrijk – naar mogelijk orale 

 afwijkingen. Aan dit onderzoek werkten 150 gezonde vrijwilligers mee. Na 6 weken gebruik 

werden ten opzichte van de controleborstel voor de experimentele CHX-tandenborstel geen 

verschillen in de orale weefsels vastgesteld en werd geen gunstig effect op de plaque remming 

noch op het voorkomen van verkleuringen vastgesteld. Terwijl onderzoekers voortdurend 

zoeken naar de meest voor de hand liggende, klinisch effectieve methode voor aanvullende 

chemische plaquecontrole, is het gebruik van een 0.2% CHX-mondspoelmiddel (in combina-

tie met  tanden poetsen) nog steeds de gouden standaard, ondanks de welbekende bruine 

verkleuringen. 

De resultaten van een systematisch literatuuroverzicht over CHX-mondspoelmiddelen: 

spoelen of niet spoelen, dat is de hamvraag!   

In hoofdstuk 7 wordt op basis van een systematische analyse van de literatuur de klinische 

werking van CHX-mondspoelmiddelen bij gingivitispatiënten onderzocht. 

Archie Cochrane (1909-1988), een Brits epidemioloog en stichter van de Cochrane Collabora-

tion, pleitte voor het gebruik van gerandomiseerde, gecontroleerde studies als betrouwbare 

bron in de gezondheidszorg. Hij stelde in 1979: “het is zeker een belangrijk punt van kritiek 

op onze professie dat wij niet in staat zijn geweest om, per vakgebied, regelmatig een  kritisch 

literatuuroverzicht te geven van alle relevante gerandomiseerde, gecontroleerde studies” 

(Cochran 1979). Zijn inspanningen oogstten succes en resulteerden in tal van “Cochrane 

Systematic Reviews” (SR = systematische overzichten) van hoge kwaliteit die gepubliceerd 

werden onder de strenge leiding van de Cochrane Collaboration. In een SR zijn alle studies 

over een bepaald onderwerp systematisch geïdentificeerd, kritisch beoordeeld en samen-

gevat op basis van expliciete en reproduceerbare methoden. De onderliggende gedachte is 

dat standaardisatie, transparantie van de door de auteurs gebruikte methoden en inclusie 
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van beschikbare studies die aan de vereiste criteria beantwoorden de kans op eventuele 

vooringenomenheid verkleinen. 

 In tegenstelling tot andere samenvattingen van de vakliteratuur, is een SR een strengere 

compilatie van wetenschappelijk bewijs uit die literatuur, eenvoudigweg omdat de zoek strategie 

voor het vinden en samenvatten van studies duidelijk en expliciet gedefinieerd is. Door gebruik 

te maken van een gestructureerd protocol, is een SR objectiever bij het beoordelen van de 

kwaliteit van de studies en zou de lezer meer vertrouwen moeten hebben in de conclusies 

dan bij  andere literatuuroverzichten het geval is. SR’s met op verschillende wijze  ingevoerde 

 gegevens hebben belangrijke informatie gegenereerd voor de gezondheidszorg, worden 

wijd en zijd gebruikt en nemen een belangrijke plaats in bij klinische besluitvorming in alle 

 domeinen van de geneeskunde. Hoewel de tandheelkunde iets trager is geweest in het zich 

eigen maken van deze benadering, vormen vele SR’s over tandheelkundige onderwerpen 

vandaag de dag een welkome toevoeging op de tandheelkundige vakliteratuur. De literatuur 

over CHX-mondspoelmiddelen als anti-plaque- en anti-gingivitismiddellen, neemt onder-

tussen  fabelachtige proporties aan en tal van samenvattingen werden gepubliceerd. Tot op 

heden, ontbrak echter een SR over het effect van een CHX-mondspoelmiddel op plaque, tand-

vleesontsteking en verkleuringen. Om in deze leemte te voorzien, werd hierover een SR uit-

gevoerd, beschreven in hoofdstuk 7. 

     De samenstelling van het overzicht is gebaseerd op de criteria van een Cochrane SR. De 

Medline en het Cochrane Centraal Register van Gecontrolleerde Studies werden doorzocht tot 

juni 2011. Een totaal van 1355 titels en abstracts leverde 36 in aanmerking komende publica-

ties op waarin spoelen gecombineerd werd met tanden poetsen. Geen enkele studie waarin 

alleen gespoeld werd zonder te poetsen voldeed aan de selectiecriteria. In alle geïncludeerde 

studies werd spoelen met CHX altijd gecombineerd met de gebruikelijke procedure van het 

tanden poetsen. Het feit dat het merendeel van de studies spoelen combineert met poetsen 

met een SLS-bevattende tandpasta en dat het overgrote deel van deze studies een positief ef-

fect tonen van CHX op de controle van de plaque, bevestigen de bevindingen van de SLS-CHX-

interactiestudies, beschreven in hoofdstuk 2, 3 en 4. Een enkele studie rapporteerde over het 

verschil in effectiviteit tussen een CHX-mondspoelmiddel met of zonder alcohol (Leyes Borra-

jo c.s. 2002). In deze studie is de werking van het CHX-mondspoelmiddel zonder alcohol even 

effectief tegen plaque en gingivitis als het mondspoelmiddel dat wel alcohol bevat, hetgeen 

de bevindingen van hoofdstuk 5 bevestigt. Zoals ook aangegeven in ditzelfde hoofdstuk 5 blijkt 

uit de uitgevoerde SR eveneens dat een CHX-spoelmiddel een significant reducerend  effect 
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heeft op plaque en gingivitis, ongeacht de concentratie van het mondspoelmiddel. Er kon 

ook geen verschil worden vastgesteld in plaque en gingivitis of in de graad van ver kleuring 

indien de proefpersonen met CHX spoelden gedurende 30, 45 of 60 seconden, wat alweer de 

conclusie van hoofdstuk 5 bevestigt. Men kan zich ook afvragen hoe lang de evaluatie periode 

moet zijn om in een SR van mondspoelmiddelen te mogen worden opgenomen. Echter, sinds 

mondspoelmiddelen enkel voor korte periodes worden voorgeschreven en hun effectiviteit 

dus ook over kortere perioden van belang is, worden studies met een duur van 4 weken even-

eens beschouwd als waardevol. In overeenstemming met Gunsolley (2006) kunnen minder 

lange studies van 2 weken gebruikt worden om het anti-plaque-effect van een chemisch prod-

uct te onderzoeken. Studies van matig lange duur (2-8 weken) kunnen zowel het anti-plaque-

effect als het anti-gingivitis-effect van een product evalueren. De beperking van deze matig 

lang  durende studies is echter dat zij niet het effect en de veiligheid van het product noch de 

therapietrouw van patiënten over een langere periode weergeven. Daarom eisen de American 

Dental Association (ADA,2008) en de U.S. Food and Drug Administration (FDA, 2012) voor 

een eventuele goedkeuring van een chemisch product, langetermijnstudies van minimaal 6 

maanden (http:/www.Fda.gov). Producten die chemotherapeutische middelen bevatten moet 

voldoen aan de ADA “Acceptance Program Guidelines for Chemotherapeutic products for the 

Control of Gingivitis (1997)”. Echter, voornamelijk omwille van esthetisch bezwaren inzake 

verkleuring en omwille van de slechte smaak, bevelen de meeste behandelaars het gebruik 

van CHX op lange termijn niet aan. Aangezien mondspoelmiddelen met en zonder tanden 

poetsen ook worden voorgeschreven voor kortere periodes, is ook hun effect op korte termijn 

van belang. Met betrekking tot ‘aanvullende’ middelen om plaque en gingivitis onder controle 

te houden, vraagt de ADA een evaluatieperiode van minstens 4 weken (zie Acceptance Pro-

gram Guidelines for Adjunctive Dental Therapies for the Reduction of Plaque and Gingivitis 

March 2010). Dientengevolge zijn in de onderhavige SR voor de beoordeling van het anti-

plaque- en anti-gingivitis-effect van een CHX-mondspoelmidddel dat gebruikt wordt als aan-

vuling aan tanden poetsen, ook studies met een evaluatieperiode van 4 weken opgenomen.  

 De gegevens werden geëxtraheerd en een meta-analyse van gemiddelde waarden en 

standaarddeviaties voor plaque en gingivitis werden berekend. Dit resulteerde in een sig-

nificant verschil in Gewogen Gemiddelden voor de plaque-indexen van Silness & Löe (1964), 

van Quigley & Hein (1962), voor de Bloedingsindex van Saxer & Mühlemann (1975) en voor 

de Gingival Index (Löe & Silness 1963). In tweede instantie werd een ook sub-meta-analyse 

voor de Plaque Index van Quigley & Hein (1962) en voor de Gingival Index (Löe & Silness 
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1963) uitgevoerd van studies met een laag risico tot vooringenomenheid. Alle resultaten 

waren in het voordeel van het CHX-mondspoelmiddel ten opzichte van de controles. Er was 

geen  verschil tussen de resultaten van de meta-analyse en die van de sub-meta-analyse van 

de laag- risico-studies. In vergelijking met de controlegroep, was er in de CHX-groep een bij-

komende  reductie van de plaque 33% en van de gingivitis 26%. 

 In de huidige SR werd geen enkele studie opgenomen waarbij alleen gespoeld werd met 

CHX zonder bijkomend tanden poetsen. In alle studies die in deze SR werden opgenomen, 

werd spoelen met CHX altijd gecombineerd met tanden poetsen. In 26 van de 30 geïncludeerde 

studies werd bij het poetsen ook gebruikgemaakt van tandpasta. Slechts in twee studies 

werd specifiek vermeld dat er geen tandpasta gebruikt werd (# 2,15), terwijl de twee rester-

ende studies geen enkele informatie over het gebruik van tandpasta verstrekten (#10,13). 

Het feit dat het merendeel van de studies het spoelen met CHX combineerde met het gebruik 

van tandpasta, en dat 25 van de 29 studies een positief effect van CHX op  plaqueremming 

konden aantonen, is op zich verwonderlijk, aangezien een van de meest ge bruikte detergentia in 

tandpasta natriumlaurylsulfaat (SLS) is. Uit “in vitro” studies is namelijk gebleken dat SLS 

en CHX een antagonistische werking hebben (Bonesvoll 1977, Barkvoll et al.1988). Sinds de 

jaren 1980 werd om deze reden alom geadviseerd dat de tijd tussen spoelen met CHX en poet-

sen met een SLS-bevattende tandpasta tenminste 30 minuten moest zijn om inhibitie van het 

antimicrobiële effect van CHX te vermijden. Om de werking van een CHX-mondspoelmiddel 

te optimaliseren, werd gesuggereerd om het gebruik van tandpasta op te schorten of om de 

tanden te poetsen met een tandpasta zonder antagonistische bestanddelen (Owens c.s.1997, 

Kohali c.s. 2006). De resultaten van de huidige SR ondersteunen de bevindingen van deze 

vroegere studies evenwel niet. Een mogelijke verklaring werd gegeven door Van Strydonck 

c.s. (2004a, b, 2006), die het effect van tandpasta bij tanden poetsen in vraag stelde. Op 

basis van een vierdaags plaque-accumulatiemodel, werd de plaqueremming van een 0,2% 

CHX-mondspoelmiddel in één kaak onder invloed van tanden poetsen met een 1.5% SLS-

bevattende tandpasta in de tegenovergestelde kaak onderzocht. Op basis van de klinische 

resultaten bleek dat de anti-plaque werking van een 0.2% CHX-mondspoemiddel niet was 

verminderd. Dagelijks tanden poetsen gebeurt met een tandenborstel en tandpasta waarna 

men de tandpasta uitspuwt en de mond met water spoelt. Na een dergelijke procedure is de 

interactie tussen CHX en SLS waarschijnlijk minimaal omdat het merendeel van de tandpasta 

geëlimineerd wordt (Sjögren & Birkhed 1994). Door het uitspuwen en het naspoelen met water 

blijven er dus weinig SLS-resten in de mond achter. Een lage concentratie van SLS in de mond-
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holte lijkt derhalve verantwoordelijk voor het uitblijven van een verminderde  plaqueremming 

van een CHX-mondspoelmiddel waneer spoelen met poetsen met tandpasta wordt gecom-

bineerd (Van Strydonck et al.2004 a, b).

 De onderhavige SR heeft echter ook zijn beperkingen, met name omdat het uit-

sluitend patiënten betreft met gingivitis. Diverse indicaties voor het gebruik van een CHX-

mondspoelmiddel werden evenwel naar voor gebracht door de federale Food & Drug 

Administration (FDA 2012). Deze geeft aan dat het gebruik van CHX tussentijds is aangewezen 

bij de  behandeling van tandvleesontstekingen die gekenmerkt worden door roodheid en 

zwelling van het tandvlees en bloeding bij sonderen. Spoelen met CHX zou ook zinvol zijn 

voor patiënten met parodontitis teneinde de pocketdiepten te reduceren. Het focussen op 

gingivitispatiënten is weliswaar bijzonder relevant aangezien een aanhoudende gingivitis de 

kans op aanhechtingsverlies rondom de gebitselementen verhoogt. Preventie van gingivale 

ontsteking kan er op die manier voor zorgen dat milde tot matige parodontitis minder 

voorkomt (Lang c.s. 2009). Ook al heeft het gebruik van een CHX-mondspoelmiddel geen 

invloed op een paro dontitis die zich manifesteert door diepe pockets en subgingivale plaque 

(Gjermo 1977), kan het bij parodontitispatiënten ook gebruikt worden als aanvulling van de 

initiële behandeling om de supragingivale plaque onder controle te houden (Feres c.s. 2009). 

Een CHX-mondspoel middel kan ook zinvol zijn tijdens de nazorgfase bij weinig gemotiveerde 

parodontitis patiënten  (Escribano c.s. 2010) of na een chirurgische ingreep in de mond 

wanneer het onder controle houden van de supragingivale plaque met de gebruikelijke 

mondhygiënemiddelen belemmerd wordt (Duss c.s. 2010, Newman & Addy 1978). Mede door 

de overweldigende hoeveelheid bewijsmateriaal die deze SR biedt, werd het effect van CHX 

in deze alternatieve situaties hier niet onderzocht, doch dit punt komt wel in aanmerking voor 

toekomstige onderzoeksprojecten.

 Grote inspanningen werden geleverd bij de kwaliteitsbeoordeling van de studies die in 

deze SR zijn opgenomen. Elke studie werd kwalitatief beoordeeld op basis van 17 criteria 

(zie bijlage S2). Echter, slechts 7 van de 17 criteria werden gebruikt om het risico op voor-

ingenomenheid (bias) n te schatten. De keuze om slechts een beperkt aantal criteria (=7) 

op te nemen, heeft als reden dat in het geval dat alle 17 kwaliteitscriteria in acht genomen 

zouden worden, geen enkele studie een aanvaardbaar risico op bias zou hebben. Hierdoor zou 

het mogelijke risico op bias aanzienlijk overschat worden. Hoewel de lezer wel inzicht moet 

krijgen in alle aspecten die het risico op bias kunnen beinvloeden, moet hij ook de resultaten 

van de SR kunnen afwegen tegen de interpretatie van de kans op bias. Met uitzondering  van 
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“het verzwijgen van toewijzing” met name voor randomisatie, het zogenaamde “allo cation 

concealment”, worden in het Cochrane Handboek ook deze 7 kwaliteitscriteria  gehanteerd 

(Higgins & Green 2009). “Verzwijgen van toewijzing” is echter een belangrijk  aspect om bias 

te voorkomen (Pildal c.s. 2007). Indien een studie een onduidelijke onderzoeksmethode 

heeft zoals bijvoorbeeld omtrent het  “verzwijgen van toewijzing”, wordt de studie, in het 

beste geval, beschouwd als een studie met “matig” risico op bias. Vanuit dit opzicht zijn er 

in deze SR slechts 3 studies met “laag” risico op bias (# 1,12, 16). In deze SR werd voor het 

bepalen van de studiekwaliteit (tabel 6) geen rekening gehouden met “het verzwijgen van 

toewijzing”. Hoewel de auteurs toegeven dat dit kwaliteitsaspect belangrijk is, zijn ze zich 

ook bewust van het feit dat de rapportering ervan in tandheelkundige literatuur slechts vrij 

recent wordt toegepast. Dit aspect meenemen als kwaliteitscriterium bij de beoordeling van 

studies opgenomen in een SR zou resulteren in een overschatting van de kans op bias. Dit 

zou dan minder zeggen over de manier waarop de studie werd uitgevoerd dan eerder over de 

manier waarop ze werd gerapporteerd. Toch is het belangrijk dat bij toekomstig onderzoek de 

onderzoekers wel degelijk informatie over dit aspect verschaffen. Op de CONSORT-checklist 

wordt dit kwaliteitscrierium inmiddels ook vermeld (Schulz et al. 2010). 

 Anderzijds heeft een recent artikel een interessant aandachtspunt naar voor  gebracht 

(Kaptchuk c.s. 2010). In een 3-weken durende, gerandomiseerde, gecontroleerde studie 

over de behandelrespons bij het Prikkelbare Darmsyndroom (IBS) werd gebruik gemaakt 

van een testproduct met label waarop zichtbaar het woord “placebo” vermeld stond. Hoewel 

de deelnemers zich ten volle bewust waren dat ze placebotabletten kregen, kon toch een 

aanzienlijke verbetering van de IBS-symptomen worden waargenomen in vergelijking met 

de controlegroep van deelnemers die geen behandeling kregen. Zelfs het ontbreken van 

 “ver zwijging van toediening” kon het beoogde placebo-effect niet voorkomen. 

 Samenvattend, als een CHX-mondspoelmiddel gebruikt wordt als aanvulling op het 

 poetsen bij gingivitispatiënten, krijgt men een significante daling van de plaque- en gingivitis-

scores. Echter, zolang verkleuringen een hinderpaal blijven vormen voor het algemeen 

 gebruik van CHX in deze patiëntengroep, is spoelen met CHX voor of na het tanden poetsen 

enkel geïndiceerd als mechanische plaquecontrole lastig, moeilijk of onmogelijk is. 

 De huidige SR maakt deel uit van een reeks SR’s die handelen over de effectiviteit van 

meerdere mondverzorgingsproducten bij gingivitispatiënten. Deze omvatten Triclosan (Hioe 

2005), Tin-fluoride (Paraskevas 2006), essentiële oliën (Stoeken c.s. 2007), CPC (Haps c.s. 

2008), Hexetidine (Afenich c.s. 2010) en zuurstofwater (Hossainian c.s. 2011). Addy c.s. 
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(2007) evalueerde op systematische wijze het effect van Delmopinol. Wat het effect op plaque 

betreft, gebruikte Stoeken c.s. (2007) de Quigley & Hein Index (1962), die ook in de huidige 

CHX-SR gebruikt werd. Stoeken toonde aan dat het Gewogen Gemidddelde Verschil (GGV) 

voor Listerine (een Essentiële Olie) ten opzichte van een controle 0.83 is (95%CI: 0.53-1.13). 

Dit GGV is hoger dan de 0.67 van CHX (95%CI: 0.82-0.52). In het kader van de huidige resul-

taten kan men concluderen dat het effect van CHX en Listerine op plaque en gingivitis tot op 

heden het grootst is van alle mondspoelmiddelen. Echter, voor CHX en Listerine is de test voor 

heterogeniteit statistisch significant, wat de lezer moet aanzetten om deze resultaten met 

enige voorzichtigheid te interpreteren. Indien in een meta-analyse heterogeniteit wordt vast-

gesteld, duidt dit op afwijkend gedrag binnen de onderzoeksgroep, op verschillen in studie 

design en in alle overige factoren die het eindresultaat kunnen beïnvloeden. Bijgevolg moet 

de lezer voorzichtig omgaan bij het gebruik van het GGV om een effect af te meten. Ander-

zijds overlappen de betrouwbaarheidsintervals van het Verschil in Gewogen Gemiddelden 

van beide chemische producten elkaar, wat betekent dat het effect van beide waarschijn-

lijk in dezelfde grootte-orde ligt. Een recente SR uitgevoerd door Van Leeuwen c.s. (2011) 

ondersteunt deze veronderstelling en toont aan dat op lange termijn het effect op gingivale 

ontsteking van een mondwater met essentiële oliën (Listerine) nauwelijks verschilt van het 

effect van een mondwater op basis van CHX. Met betrekking tot plaquescores, gaf het CHX-

mondspoelmiddel evenwel betere resultaten. 

Tot slot kan men stellen dat het werk gepresenteerd in deze thesis duidelijk aangeeft dat de 

preventieve anti-plaque- en anti-gingivitiswerking van CHX de gouden standaard is en blijft en 

qua effectiviteit nog steeds de voorkeur geniet boven alle andere preventieve antimicrobiële 

mondspoelmiddelen.
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Conclusies

•  De SLS/CHX-interactiestudies tonen aan dat de anti-plaquewerking van een 0.2% CHX-

mondspoelmiddel niet vermindert indien het spoelen voorafgegaan of gevolgd wordt 

door tanden poetsen met een SLS-bevattende tandpasta. De aankoop van een tandpasta 

zonder SLS of inlassing van een interval van minimaal 30 min tussen poetsen met een 

SLS-rijke tandpasta en spoelen met CHX is niet meer van toepassing. 

• Het voordeel van alcohol in een mondspoelmiddel is verwaarloosbaar. Als rekening 

wordt gehouden met de dosis (volume x concentratie) en de spoeltijd is de effectiviteit van 

een alcoholvrij mondspoelmiddel (Perioaid®) en een alcoholhoudend mondspoel middel 

(Corsodyl®) op plaqueremming en tandvleesontsteking vergelijkbaar. Op grond van 

 effectiviteit en smaakperceptie kunnen patiënten zelf bepalen welk mondspoelmiddel 

zij verkiezen. Echter, Corsodyl® is een geregistreerd geneesmiddel en dus onderworpen 

aan een strenge controle door de overheid, hetgeen ten gunste is van het gebruik van 

dit middel.  

• Om plaquevorming te remmen en gingivitis onder controle te houden, heeft 2 x daags 

poetsen met een tandenborstel die langzaam CHX vrijgeeft geen bijkomend voordeel 

ten opzichte van tanden poetsen met een gewone borstel en is dit beduidend minder 

 efficiënt dan poetsen met een gewone tandenborstel gevolgd door spoelen met 0.2% CHX.

• Dertig seconden spoelen met CHX, voor of na het tanden poetsen, geeft 33% meer 

 plaquereductie en 26% minder gingivitis. Dit is mogelijk minder dan algemeen verwacht 

wordt in de tandheelkundige wereld.

• Er zijn geen gegevens beschikbaar over CHX-mondspoelmiddelen die alleen als mono-

therapie worden gebruikt. Verder onderzoek moet focussen op de ontwikkeling en/of 

verbetering van mondspoelmiddelen die, wanneer zij alleen worden gebruikt, een betere 

anti-plaque- en anti-gingivitiswerking tot gevolg hebben en waarbij de welbekende 

neven-effecten zoals de bruine verkleuringen minimaal zijn. 
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