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CONCLUSIES S 

1)) Fluoride dat in hoge concentratie vrijkomt uit een restauratiemateriaal remt de 

ontkalkingg van naastliggend dentine en heeft invloed op het mineraalprofiel van 

dee demineralisaties. 

2}}  Voorbehandeling met een fluoride-afgevende lak resulteert in situ in een 

groteree inhibitie van ontkalking van dentine dan behandeling met een 

chloorhexidinelak.. Noch fluoride- noch chloorhexidinelak heeft invloed op de 

percentagess cariëspathogene micro-organismen in de tandplaque. 

3)) Bij veroudering van de tandplaque nemen het percentage levende bacteriën, de 

complexiteitt van de structuur van de plaque, en de weerstand tegen 

chloorhexidinee toe. Het onderzoek toont aan dat tandplaque. gezien structuur 

enn eigenschappen, beschouwd moet worden als een biofilm. 

4)) Zuren die in plaque worden gevormd uit suikers worden deels geneutraliseerd 

doorr basische bestanddelen die vrijkomen bij het oplossen van tandweefsel. De 

matee van ontkalking in dentinepreparaten correleert - op het niveau van de 

proefpersoonn - met de pH-verlaging die in groeven van inert materiaal wordt 

waargenomen. . 

5)) Plaque op de bodem van de groeve bleek niet in staat glucose te metaboliseren, 

terwijll  ureum wel over de gehele diepte van de groeve werd afgebroken. 

Geregeldee blootstelling aan suiker leidde tot een grote metabolische activiteit 

vann plaque. Voor het ontstaan van cariëslaesies was de retentie van de 

koolhydratenn in de groeve van belang. 
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