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Nederlandse samenvatting 

 

Het idee om 3D histolochemie toe te passen op parodontium ontstond toen er een publicatie 

verscheen in Nature over CLARITY. Het artikel beschreef het bewerken en het klaren van 

intacte muizenhersenen voor de immunohistochemische analyse van neuronale netwerken in 

3D. Klaring van intacte muizenhersenen met behulp van CLARITY is gebaseerd op perfusie 

met oplosmiddelen door middel van elektroforese ter verwijdering van lipiden uit 

celmembranen om de hersenen transparant te maken. Bovendien vindt er infusie van 

acrylamide monomeren plaats om een polyacrylamide netwerk in de celmembraanloze 

hersenen te genereren om deze te voorzien van een kunstmatig skelet. Omdat we ruime 

ervaring hadden met polyacrylamide matrices om het metabolisme in individuele cellen 

microscopisch zichtbaar te kunnen maken met behulp van enzym histochemie (metabolic 

mapping), besloten we CLARITY toe te passen om bloedvaten in gingiva  in 3D te 

bestuderen. Na 5 maanden vruchteloos experimenteren met allerlei modificaties van 

CLARITY (bij voorbeeld actieve en passieve CLARITY), realiseerden we ons dat CLARITY 

niet de juiste benadering was voor 3D histochemie van gingiva omdat het een extracellulaire 

matrix (ECM)-rijk weefsel is. ECM bestaat uit eiwitten en die laten zich niet verwijderen door 

apolaire oplosmiddelen. Juist op dat moment werd een nieuwe klaringsmethode gepubliceerd, 

genaamd iDISCO, die een verbetering was van een bestaande techniek die 3DISCO genoemd 

werd. iDISCO bleek een eenvoudige en snelle klaringsmethode te zijn, waarvoor bovendien 

geen dure apparatuur noodzakelijk is. Naast iDISCO besloten we ook een andere techniek toe 

te passen, genaamd BABB, die oorspronkelijk ontwikkeld was door Spalteholz in 1911. 

 

Hoofdstuk 2 van dit proefschrift beschrijft dat er grofweg twee methoden zijn om weefsel te 

klaren voor 3D microscopie. De eerste benadering is het oplossen en verwijderen van lipide 

dubbellagen (celmembranen) uit weefsels. Als een weefsel voornamelijk bestaat uit cellen 

zonder ECM, zoals hersenen en embryo’s, dan is deze benadering geschikt om ondoorzichtig 

weefsel te klaren, hetgeen het principe is van CLARITY. ECM laat zich echter niet 

verwijderen door klaringsmethoden zoals CLARITY. ECM is een dicht extracellulair 

eiwitnetwerk, zoals die bij voorbeeld aanwezig is in de lamina basalis, de scheidingslaag 

tussen verschillende typen weefsel, en bindweefsel zoals stroma maar ook bot en kraakbeen. 

In feite beschreef Spalteholz al in het begin van de twintigste eeuw dat de refractie index (RI) 

van weefsels en inbedmiddelen gelijk moet zijn om microscopie te kunnen uitvoeren van 

weefsels zonder lichtverstrooiing. Weefsels die ECM bevatten hebben een hoge RI, terwijl 
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waterige inbedmedia beduidend lagere RIs hebben. De oplossing van Spalteholz was om het 

water in weefsels te vervangen door apolaire media met een RI die gelijk is aan weefsels die 

ECM bevatten, zoals bij voorbeeld BABB. 

 

Drie stappen zijn noodzakelijk voor 3D microscopie van ondoorzichtig weefsel: ten eerste, 

klaring van het weefsel om het transparant te maken voor microscopie, ten tweede, labeling 

met behulp van fluorescentie van componenten in het weefsel, die het onderwerp van studie 

zijn, en ten derde, 3D microscopie inclusief 3D beeldbewerking. 

 

Voor 3D histochemie van gingiva kan de eerste stap succesvol worden toegepast met behulp 

van iDISCO of BABB. Na het testen van verschillende fluorescentiekleuringen en 

microscopische technieken voor stappen twee en drie, werden de meest optimale 3D beelden 

verkregen van bloedvaten in humane gingiva na klaring met BABB, fluorescentiekleuringen 

met anti-CD31 antilichamen tegen endotheel en YOYO-3 voor algemene kernkleuring, light-

sheet microscopie en 3D beeldbewerking met Imaris software (Hoofdstuk 3). Toekomstig 

onderzoek zal zich richten op de effecten van roken en ziekten zoals suikerziekte op de 3D 

structuur van de netwerken van bloedvaten in humane gingiva. Gingiva zou op vergelijkbare 

wijze als het netvlies in het oog met bloedingen te maken kunnen krijgen bij patiënten met 

suikerziekte die veroorzaakt worden door de vorming van lekke bloedvaatjes onder invloed 

van VEGF. In dat geval zou anti-VEGF behandeling een optie kunnen zijn om schade aan 

gingiva ten gevolge van bij voorbeeld suikerziekte te beperken. 

 

Bij ernstige parodontitis is het gebruik van antibiotica noodzakelijk naast scalen en rootplanen 

als standaardtherapie, maar gebruik van antibiotica kan leiden tot resistentie. Bovendien kan 

systemische behandeling met antibiotica ongewenste bijwerkingen veroorzaken zoals allergie 

en maag- en darmklachten. Photodynamische therapie (PDT) lijkt een aantrekkelijk 

antibacterieel alternatief te zijn om therapie van het parodontium te ondersteunen en te 

verbeteren zonder al te veel bijwerkingen. Recentelijk zijn een relatief groot aantal klinische 

studies gepubliceerd over de effectiviteit van PDT als additieve therapie bij chronische 

parodontitis en deze zijn het onderwerp van een systematisch overzichtsverhaal en meta-

analyse in Hoofdstuk 4. Gepoolde overall effecten van 26 gerandomiseerde klinische trials 

lieten significante voordelen zien van additieve toepassing van PDT naast scalen en 

rootplaning na 3 en 6 maanden. Het effect is echter vanuit klinisch perspectief bescheiden na 

6 maanden. In 24 van de 26 trials was er slechts een eenmalige PDT behandeling. Daarom 
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adviseren we om nieuwe trials op te zetten om te onderzoeken of 2-4 PDT behandelingen per 

jaar tijdens de onderhoudsperiode na een niet-chirurgische ingreep bij parodontitis patiënten 

het klinisch eindresultaat op lange termijn verbeteren. 

 

Vanwege de voordelen van PDT bij de behandeling van parodontitis, hebben we een in vitro 

studie uitgevoerd om te onderzoeken of PDT effect heeft op fibroblasten en osteoblasten, 

cellen die in grote getale voorkomen in gingiva. De eventuele bijwerkingen van PDT op 

fibroblasten en osteoblasten werden in vitro getest onder omstandigheden die de klinische 

situatie zo goed mogelijk nabootsten, waarbij viability en migratie capaciteit als parameters 

voor de kwaliteit van de cellen werden gemeten (Hoofdstuk 5). Onze bevindingen suggereren 

dat PDT als additieve therapie voor parodontitis geen significante bijwerkingen op 

fibroblasten en osteoblasten in vitro heeft, en dat PDT veilig gebruikt kan worden als anti-

bacteriële behandeling van parodontitis.   

 

De onderhoudsfase na therapie van parodontitis is even belangrijk als de therapie zelf en 

speelt een beslissende rol of het lange termijn resultaat succesvol is of niet. Derhalve moeten 

patiënten met parodontitis een behandelingsprotocol volgen voor verwijdering van tandplaque 

en voedselresten, hetgeen noodzakelijk is voor optimale mondhygiëne en een belangrijke rol 

speelt in het voorkomen van cariës en ziekten van het parodontium. Het gebruik van speciale 

tandpastas en spoelvloeistoffen kunnen de mondhygiëne van parodontium patiënten tijdens de 

onderhoudsfase helpen. In de laatste decennia hebben alternatieve medische 

behandelingsconcepten aandacht gekregen in met name westerse culturen. Deze concepten 

leidden tot de ontwikkeling en marketing van producten voor mondhygiëne  met natuurlijke 

ingrediënten. Een groot aantal van deze producten worden gepromoot als alternatief voor 

bestaande mondhygiëne producten. Stukjes tak of miswak (meswak of siwak) afkomstig van 

bomen van de familie Salvadora persica zijn voor zover bekend de eerste middelen om tanden 

te reinigen in de geschiedenis. Het gebruik ervan werd al in 3500 voor Christus beschreven. In 

Hoofdstuk 6, wordt de effectiviteit van een miswak extract-bevattende tandpasta geëvalueerd 

bij 66 patiënten in vergelijking met 2 andere tandpasta’s. Na 3 weken poetsen bleek dat de 

miswak extract-bevattende tandpasta een significante reductie in ontsteking van de gingiva en 

de hoeveelheid plaque teweeg had gebracht. Derhalve is geconcludeerd dat deze tandpasta 

veilig gebruikt kan worden voor mondhygiëne thuis bij patiënten met gingivitis. 
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Additieve chemische plaque controle als onderdeel van mondhygiëne thuis heeft altijd een 

belangrijke rol gespeeld in de behandeling van gingivitis. Chloorhexidine digluconaat (CHX) 

wordt beschouwd als de meest effectieve spoelvloeistof vanwege de hoge substantiviteit en 

sterke antibacteriële effecten. CHX heeft echter bijwerkingen zoals verlies van smaaksensatie, 

een zwarte harige tong, en tandverkleuring. CHX  kan derhalve niet gebruikt worden voor 

parodontaal onderhoud op de lange termijn en gaat de zoektocht naar effectieve alternatieven 

zonder bijwerkingen onverdroten voort. In Hoofdstuk 7 worden de effecten geëvalueerd van 

aluminium triformaat (ATF), een aluminium-houdend zout als actieve component in een 

commercieel verkrijgbare spoelvloeistof als additief naast mechanische mondhygiëne 

gedurende de onderhoudsfase bij parodontitis patiënten. ATF is verkrijgbaar zonder recept bij 

de apotheek voor gebruik gedurende maximaal een week. Gebruik voor langere periodes is 

alleen geoorloofd onder toezicht van een clinicus. We hebben een korte termijn pilot studie 

uitgevoerd als basis voor een uitgebreidere klinische trial om 2 redenen: ten eerste wilden we 

de compliance van de patiënten testen die geïncludeerd werden in de studie, en ten tweede 

wilden we eventuele bijwerkingen van ATF vaststellen. Veertig patiënten werden 

geïncludeerd en allen volbrachten de studie. Na een week van ATF gebruik bleken bloedingen 

van de gingiva significant minder voor te komen. Op basis van de evaluatie van de patiënten 

zelf is geconcludeerd dat ATF-bevattende spoelvloeistof veilig is en geen noemenswaardige 

bijwerkingen heeft. Een lange termijn trial met inclusie van een groter aantal deelnemers is 

noodzakelijk om deze bevindingen te bevestigen. 

 

Nu meer dan ooit speelt esthetiek een belangrijke rol in onze maatschappij. Sociale 

competentie van een persoon wordt beoordeeld op basis van fysieke verschijning en 

aanwezigheid. Ook in de tandheelkunde speelt esthetiek een belangrijke rol. Een wit, gezond 

en regelmatig gebit is een teken van vitaliteit, sympathie en aantrekkelijkheid. Orthodontie 

wordt niet alleen toegepast op basis van medische indicaties, maar ook omdat een regelmatig 

gebit de wens is van zowel adolescenten als volwassenen. Gefixeerde orthodontische 

hulpmiddelen kunnen plaquevorming bevorderen. Deze hulpmiddelen belemmeren 

mondhygiëne en dit kan weer leiden tot parodontale afbraakprocessen. De meerderheid van 

patiënten en in het bijzonder kinderen en adolescenten, kiest voor gefixeerde orthodontische 

hulpmiddelen. Maar vanwege esthetiek is deze optie niet erg populair bij volwassenen. 

Daarom zijn er andere technieken ontwikkeld om de esthetiek te bevorderen en de 

mondhygiëne te vereenvoudigen. Een alternatief voor gefixeerde hulpmiddelen is Invisalign® 

dat verkrijgbaar is sinds 1999 en niet alleen esthetische voordelen biedt maar ook gemakkelijk 
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verwijderd kan worden voor eten of drinken of voor mondverzorging. Het doel van onze 

studie was een vergelijking te maken van de gezondheid van het parodontium en de 

tevredenheid van patiënten die gefixeerde hulpmiddelen dan wel Invisalign®	 gebruiken 

(Hoofdstuk 8). Onderzoek bij 100 patiënten toonde aan dat orthodontische behandeling met 

Invisalign® een gezonder parodontium opleverde en een grotere tevredenheid van de 

patiënten. 

 

Concluderend kan gesteld worden dat het onderzoeksproject dat in dit proefschrift beschreven 

wordt een gezamenlijke activiteit is geweest van clinici en celbiologen (wetenschap ontmoet 

de clinicus) om de grenzen op te schuiven van onze kennis van de structuur en functies van 

het parodontium van de mens bij gezondheid en ziekte. Op basis van mijn ervaringen in de 

afgelopen jaren in dit onderzoeksproject heb ik geleerd hoe vruchtbaar een dergelijke 

samenwerking kan zijn tussen kliniek en onderzoeksinstituten. Ik heb mij vast voorgenomen 

om mijn carrière als clinicus met een been in de levenswetenschappen voort te zetten. Het was 

een opwindende ervaring.  
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