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Patiënten die langdurig spoelen met Halita of 2 weken spoelen met
0,2% chloorhexidine krijgen aanslag op hun gebitselementen.
Wat is er aan te doen om dit te voorkomen?
antwoorD

Noem Halita een gorgeldrank
Allereerst, ter verduidelijking, is Halita geen
spoelmiddel maar een gorgeldrank. Het is een
product dat ontwikkeld is tegen slechte adem
(halitose) en dient vooral om de bacterieflora
op het achterste deel van de tongrug te beïnvloeden. Het bevat onder andere 0,05% chloorhexidine (CHX), 0,05% cetylpyridiniumchloride
(CPC) en 0,14% zinklactaat. CHX en CPC hebben
antibacteriële eigenschappen. Zink dient voornamelijk om de onaangename geur te neutraliseren maar zou ook de werking van CPC en CHX
versterken1. Met louter CPC (dus zonder CHX
en zink) kan ook worden gespoeld, dit heeft
dan een klein maar significant effect op plaque reductie en het ontstaan van gingivitis.
Ook dan geeft CPC in minder mate mogelijk een
soortgelijke aanslag als door het gebruik van
CHX 2.

ionen. Verder is bekend dat in de aanwezigheid
van CHX de verkleuring als gevolg van dranken
zoals thee, koffie, wijn en port veel heftiger is.

Concentratie
Hoe lager de concentratie hoe langer het duurt
voordat er verkleuring ontstaat. Doordat patiënten tussentijds als gevolg van poetsen met
tandpasta ook weer verkleuring verwijderen,
kan de mate van verkleuring ook minder ernstig zijn. Als er wordt gespoeld met 0,2% chloorhexidine gebruikt men een dosering van 10 ml,
wat neerkomt op 20 mg CHX. Spoelt men met
0,12% chloorhexidine dan gebruikt men echter
15 ml, wat overeenkomt met 18 mg CHX. In beide slokjes zit dus ongeveer evenveel CHX 5. De
mate van verkleuring verschilt dan ook niet wezenlijk. Een spoelmiddel met 0,05% CHX, zoals
Perio-Aid Maintenance, zal wel minder verkleuring geven.

Chloorhexidine
Uit een recent systematic review werd de ‘gouden standaard’ voor het gebruik van CHX als
therapeutisch spoelmiddel overtuigend bevestigd. Indien CHX wordt gebruikt bij gingivitis
patiënten dan is er een significante reductie op
de plaque en gingivitis scores in vergelijking
met geen danwel een placebo spoelmiddel. Wel
ontslaat er zoals alom bekend significant meer
aanslag wat de gebruiksduur beperkt3,4. CHX
bindt zich tijdens het spoelen aan de diverse
oppervlakken in de mondholte. Vanuit die posities wordt het langzaam losgelaten gedurende
een periode van 8-12 uur. Dit fenomeen heet
substantiviteit en is de belangrijkste eigenschap waardoor CHX zo effectief is. CHX heeft
een grote affiniteit voor eiwitten van onder andere pellicle‚ plaque, tandsteen en mondslijmvliezen. Het precieze mechanisme, waardoor er
verkleuring als gevolg van het gebruik van CHX
ontstaat, is niet bekend. Men vermoedt dat CHX
als een soort katalysator werkt bij de afbraak
van voedingsstoffen waardoor een bruine verkleining optreedt. Dit waarschijnlijk als gevolg
van het binden van sulfides aan ijzer en zink

Onderzoeken
Binnen onze onderzoeksgroep hebben we een
aantal studies gedaan waarbij we het spoelen
met chloorhexidine hebben gecombineerd met
Bocasan® (dit bevat peroxyboraat, een oxiderende stof). Barbara Dona heeft de combinatie
van CHX en Bocasan® getest in een ‘3 dagen
niet-poetsen’ studieopzet 6.
Het bleek dat met de combinatie er minder plaquegroei was ongeacht de volgorde waarin de
producten werden gebruikt. Dit was een bevestiging van eerdere onderzoeken waarin CHX werd
gecombineerd met stoffen die na oplossen in
water waterstofperoxide vormen (bijvoorbeeld
peroxy-monosulfaat, peroxyboraat) 4,7‚8,9‚10.
Lodewijk Gründemann onderzocht de combinatie in een ‘ 14 dagen niet-poetsen’ experiment 9. Zijn resultaten laten zien dat er niet
alleen een gunstig onderdrukkend effect is op
de plaquegroei maar dat er ook minder verkleuring en minder bloeding ontstaat. De combinatie van CHX en Bocasan® is dus effectiever dan
CHX alleen. Dit synergistische effect blijkt ook

uit ‘in vitro’ onderzoek van Steinberg et al.
waarbij naar het antibacteriële effect werd gekeken12. Dat een oxiderende stof ook de verkleuring van chloorhexidine onderdrukt werd
al eerder aangetoond in een experimenteel onderzoek met honden van de groep van Charbonneau13. Waarschijnlijk komt dit doordat
sulfiden oxideren in sulfaten die grijs/wit van
kleur zijn en beter oplosbaar zijn in water14.
In de praktijk betekent het dat als we patiënten
voor langere tijd met CHX laten spoelen wij dit
altijd ondersteunen met waterstofperoxide om
de verkleuring te minimaliseren. Daarnaast ook
in de gevallen waarin maximaal effect van het
spoelmiddel gewenst is zoals bij ANUG.
Martijn Rosema c.s. toonde in 2008 aan dat bij
gingivitispatiënten die 2x daags de combinatie
van CHX en Bocasan® gebruiken naast hun normale mondhygiëne na drie weken een reductie
van plaque en gingivitis van ongeveer 50% optreedt15. Ideaal dus om mensen in korte tijd
een duw in de juiste richting te geven. Als hoogste niveau van bewijs wordt tegenwoordig wel
het ‘systematic review’ gezien. Nelleke van
Maanen c.s. publiceerde eind vorig jaar (2012)
een literatuur review waarin zij op basis van
het door haar bestudeerde onderzoek concludeert dat er een wetenschappelijk bewijs is
(hoewel van gemiddelde kwaliteit) dat de combinatie van spoelen met chloorhexidine en een
oxiderende stof de verkleuring als gevolg van
chloorhexidine remt zonder dat het de anti-plaque effectiviteit van chloorhexidine aantast16.
Wel moet op basis van praktijk ervaring worden
gezegd dat het spoelen met de twee producten
een voor de patiënt heftige interventie is waarbij soms wordt geklaagd over een ‘chemische’
smaak. Het is ons inziens dan ook niet een
combi voor alle dag.

Conclusie
Allereerst is het niet aan te bevelen om mensen
langdurig te laten spoelen met (O‚l2% of 0,2%)
chloorhexidine. Mocht worden besloten dit
toch te adviseren, dan is te overwegen om dit te
ondersteunen met een oxiderende stof (bijv.
waterstofperoxide) Verder is het aan te bevelen
om de consumptie van aanslag bevorderende
voedingsmiddelen (en eventueel het roken) te
beperken.

Gebruiksaanwijzing:
1) Verdun 3% waterstofperoxide met een deel
lauw-warm water, spoel gedurende 2
minuten
2) Spoel vervolgens met 1 maatdopje Corsodyl® of Perio-Aid gedurende 1 minuut.
3) Niet naspoelen met water!
Doe dit ‘s ochtends en ’s avonds en probeer de
spoelvloeistof goed door de hele mond te bewegen.
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