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Zijn waterstofperoxide
bevattende mondspoelmiddelen effectief?
Er zijn verschillende onderzoeken gepubliceerd over waterstofperoxide bevattende mondspoelmiddelen. De meeste van deze onderzoeken zijn gefocust op de veiligheid van waterstofperoxide. Twee
studenten van de Hogeschool van Utrecht schreven een review
met de focus op de effectiviteit van waterstofperoxide op het reduceren van plaque en gingivitis. In dit artikel een samenvatting.
De onderzoeksvraag luidde: ”Wat is het effect van waterstofperoxide
bevattende mondspoelmiddelen, gebruikt als monotherapie of als een
toevoeging op de dagelijkse mondhygiëne, op de plaqueaccumulatie
en de parameters van gingivitis bij volwassenen?’’ Voor het verkrijgen
van literatuur is gebruik gemaakt van MEDLINE-PubMed en het
Cochrane Central register van Controlled Clinical Trials. De selectiecriteria waren: Engelstalig, randomized controlled clinical trials of
controlled clinical trials, interventie: H2O2 bevattende mondspoelmiddelen gebruikt als monotherapie of als aanvulling op de dagelijkse
mondhygiëne, controlegroep: andere mondspoelmiddelen, parameter
kortdurende onderzoeken (<4 weken): plaque, parameters langdurende onderzoeken (≥ 4 weken): plaque, bloeding, gingivitis. Na een
onafhankelijke beoordeling of de artikelen voldeden aan de selectiecriteria, bleken uiteindelijk negen publicaties geschikt.

Resultaten
Bij een meerderheid van de geselecteerde onderzoeken was er geen
statistisch significant verschil in plaqueindex(1,2,3,4,6,7,8). Slechts
één kortdurend onderzoek vond een significante reductie van de
plaque score voor de groep die een waterstofperoxide bevattend
mondspoelmiddel gebruikte (5). Bij de langdurende onderzoeken
vond één onderzoek een significante reductie van gingivitis en interdentale bloedingen bij patiënten die een waterstofperoxide bevattend mondspoelmiddel gebruikten (9). Het mondspoelmiddel werd
hierbij gebruikt als een aanvulling op de dagelijkse mondhygiëne.
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Discussie
De onderzoeken verschilden in spoeltijd en hoeveelheid van het
mondspoelmiddel. Ook varieerde de duur van de onderzoeksperiode. De concentratie en de spoeltijd zijn de meest belangrijke
factoren voor het antimicrobiële effect van waterstofperoxide.
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Uit de resultaten verkregen door middel van dit review kan worden
geconcludeerd dat waterstofperoxide bevattende mondspoelmiddelen geen consequent effect hebben op de plaqueaccumulatie, indien
gebruikt als kortdurende monotherapie. Bij langdurend gebruik als
aanvulling op de dagelijkse mondhygiëne, toont één onderzoek een
vermindering in de symptomen van gingivitis.
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