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Abstract 
 
Inleiding:  

Halitosis of slechte adem is een algemeen voorkomend fenomeen. Het wordt 

voornamelijk veroorzaakt door het vrijkomen van vluchtige zwavelstof verbindingen 

die geproduceerd worden door bacteriën die aanwezig zijn in de mond. De oorzaken 

kunnen een pathologische of fysiologisch achtergrond hebben. Er zijn verschillende 

methodes ontwikkeld om de diagnose van halitosis te kunnen stellen.  

 

Objectieven:  

Het onderzoeken van de determinanten en de behandeling van halitosis. 

 

Zoekmethode: 

De databanken Medline (Pubmed) en de Cochrane Libary werden geëxploreerd voor 

deze literatuurstudie, betreffende de periode 1990 - 2008.  

 

Selectiecriteria: 

Cohort studies, retrospectieve case-control studies en cross-sectionele studies met 

retrospectieve bevraging kwamen in aanmerking voor het bepalen van de 

determinanten, voor de behandeling waren dit randomised clinical trials (RCT’s) en 

cohort studies. De studies moesten tevens voldoen aan de volgende criteria: 

gepubliceerd zijn in Medline na 1990, in de Engelse taal, “in vivo” studies bij 

volwassenen van 19 jaar en ouder, en de ‘full text’ moest beschikbaar zijn. 

 

Data verzameling en analyse: 

De kwaliteitsanalyse en data verzameling werd uitgevoerd door 1 auteur. Er werden 

geen auteurs gecontacteerd voor verdere informatie.  

 

Resultaten: 

Zesentwintig artikels waren uiteindelijk geschikt voor inclusie, 13 voor elk 

deelonderwerp, met een totaal van 3246 participanten. Er werden verschillende 

factoren gevonden die determinerend blijken te zijn voor halitosis, namelijk een 

verminderde speekselvloed, een hogere hoeveelheid aan eiwitten aanwezig in het 
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speeksel, een lage hoeveelheid aan S-IgA in het speeksel, de hoeveelheid en 

soorten mondbacteriën, een grotere hoeveelheid tongbeslag, een slechte 

parodontale status, de aanwezigheid van een H. pylori infectie, chronisch 

alcoholgebruik en een hoge BMI. Voor de behandeling van halitosis zijn er 

verschillende methoden onderzocht: maskerende middelen, mechanische reductie, 

chemische reductie of een combinatie van deze laatste twee methoden. Maskerende 

middelen kunnen niet gezien worden als behandeling van halitosis, ze werken niet in 

op de oorzaak van halitosis. Bij een mechanische reductie gaat de voorkeur uit naar 

een tongschraper, aangezien hiermee het grootste antihalitosis efffect wordt 

behaald. Bij toepassing van een chemische reductie gaat de voorkeur uit naar 

chloorhexidine bevattende mondspoelmiddelen, gevolgd door essentiële oliën en 

aminefluoride/tinfluoride bevattende mondspoelmiddelen. Chemische reductie zorgt 

voor een daling van de bacteriële last in de mond. Combinatietherapie van 

mechanische en chemische reductie heeft aldus een dubbel effect op halitosis. 

 

Conclusie: 

Halitosis is een multifactorieel proces dat wordt veroorzaakt door een interactie van 

verschillende determinanten. Het beste resultaat voor de behandeling van halitosis 

wordt bekomen, wanneer men de combinatie van een mechanische en chemische 

therapie gebruikt voor een langere periode.  
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I. Inleiding 
 

Halitosis, ook wel ‘foetor ex ore’ of slechte adem genoemd, is een algemeen 

voorkomend fenomeen dat het best omschreven kan worden als elke onaangename 

geur afkomstig vanuit de mond. De hoofdoorzaak van deze geur is het vrij komen 

van vluchtige zwavelstof verbindingen die door bacteriën worden geproduceerd, 

welke zich vooral op het dorsum van de tong en in de interdentale ruimtes bevinden 

(van den Broek et al., 2007). 

 

Oorzaken 

De voornaamste oorzaken van halitosis kunnen onderverdeeld worden in oorzaken 

met een pathologische achtergrond en oorzaken met een fysiologische achtergrond. 

Het overgrote deel van de pathologische oorzaken vindt men in de mondholte als 

gevolg van infectie en plaque accumulatie of tongbeslag. Daarnaast kan halitosis 

ook voort komen door een oorzaak die ligt in het neus-, keel- en oor gebied zoals 

bijvoorbeeld door infecties, tumorale aandoeningen of bloedingen. Zeldzaam ligt de 

oorzaak bij een systemische ziekte. Fysiologische oorzaken kunnen lokaal zijn zoals 

onder andere een tijdelijk gereduceerde speekselproductie, onvoldoende 

mondhygiëne of de invloed van tabak. Sommige voedingsstoffen en 

geneesmiddelen die opgenomen worden in de bloedbaan zorgen ervoor dat er 

gassen geproduceerd worden die via de longen weer worden uitgeademd. Op die 

manier ontstaat er een fysiologische halitosis van systemische aard. De 

fysiologische oorzaken zijn vaak van voorbijgaande aard, zoals bijvoorbeeld ook de 

halitosis die merkbaar kan zijn bij het wakker worden, in tegen stelling tot de 

pathologische oorzaken die meestal van persisterende aard zijn (van den Broek et 

al., 2007).  

 

Halitosis mag niet onderschat worden, aangezien het mogelijks psychologische 

problemen met zich mee kan brengen. 

 
Soorten 

Opmerkelijk is dat er naast de gewone halitosis ook twee vormen bestaan die een 

psychologische achtergrond hebben namelijk: Pseudohalitosis, waarbij de patiënt 
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denkt dat hij/zij halitosis heeft maar waarbij er eigenlijk geen merkbaar slechte adem 

is; en Halitofobie, waarbij men een overdreven angst heeft om halitosis te hebben 

zelfs na behandeling (Yaegaki and Coil, 2000). 

 

Diagnose 

De diagnose van halitosis kan op verschillende manieren worden gesteld. Er wordt 

vaak gebruik gemaakt van één van de drie primaire meetmethoden: organoleptische 

meting, gas chromatografie en/of sulfide meting. Daarenboven zijn er nog een aantal 

bijkomende meetmethoden, zoals onder andere de BANA test, chemische sensoren, 

speeksel incubatie test, het kwantificeren van de β-galactosidase activiteit, het 

meten van het ammonia gehalte in de uitgeademde lucht en polymerase chain 

reaction (PCR) (van den Broek et al., 2007). 

 

Bij de organoleptische meting wordt halitosis gemeten door een getrainde 

examinator, die op basis van de uitgeademde lucht een score toekent. De score 

wordt meestal uitgedrukt op een schaal van 0 tot 5. Deze relatief gemakkelijke 

methode is wijd verspreid, maar de reproduceerbaarheid en betrouwbaarheid zijn 

problematisch. Om deze te verhogen kan men gebruik maken van een panel van 

examinatoren. Onthouding van roken, antibiotica, koffie, thee, eten met knoflook en 

andere sterke kruiden voor patiënt én examinator kan de betrouwbaarheid van het 

onderzoek positief beïnvloeden. 

Gas chromatografie gebruikt men om vluchtige zwavelstof verbindingen te meten in 

speeksel, tongbeslag of uitgeademde lucht. De samples worden vergeleken met een 

referentie waarde waarop de diagnose kan gesteld worden. Deze methode wordt 

verondersteld erg objectief, betrouwbaar en reproduceerbaar te zijn. Door de komst 

van draagbare gas chromatografen wordt deze methode meer en meer gebruikt. 

De derde primaire meetmethode is de sulfide meting. Een draagbare monitor werd 

ontwikkeld voor het meten van de vluchtige zwavelstof verbindingen in de mond. 

Een voorbeeld hiervan is de Halimeter®. Een nadeel van deze meetmethode is dat 

het alleen de sulfide gehaltes meet, in tegen stelling tot de gas chromatografie, 

waarbij ook andere componenten zoals alcoholen, ketonen en nitrogenen kunnen 

worden gemeten die meespelen in het ontstaan van halitosis. Voor precieze 

metingen gaat de voorkeur uit naar gas chromatografie.  
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Additionele meetmethoden worden voornamelijk gebruikt in studie verband, 

aangezien deze over het algemeen meer tijd in beslag nemen voor het stellen van 

de diagnose. Enkele van deze testen worden kort besproken.  

Bij de BANA-test wordt er gezocht naar een enzym dat benzoyl-DL-arginine-α-

naphthylamide (BANA) afbreekt. Dit refereert naar de aanwezigheid van Gram 

negatieve anaëroben en korte keten vetzuren die voorkomen op het dorsum van de 

tong, dewelke een rol spelen in de vorming van halitosis.  

Voor de speeksel incubatie test wordt eerst speeksel voor enige tijd geïncubeerd en 

vervolgens meet een examinator de geur op organoleptische wijze. Deze score 

wordt eveneens uitgedrukt op een schaal van 0 tot 5.  

De Polymerase chain reaction methode wordt gebruikt om een kwantitatieve analyse 

van de orale bacteriën, die vluchtige zwavelstoffen produceren, te bekomen.   

 

Als “gouden standaard” wordt de organoleptische methode gebruikt. Het is 

voornamelijk de primaire indicator van halitosis. Pas na het stellen van een correcte 

diagnose kan men overgaan tot een gepaste behandeling.  

 

Prevalentie 

Halitosis komt bij een grote groep van de bevolking voor maar prevalentiecijfers 

verschillen in de studies naargelang de onderzochte populatie en de gehanteerde 

diagnosecriteria. In een studie naar zelf-gerapporteerde halitosis onder studenten 

(19-24 jaar) in Saudi-Arabië zegt 44% van de mannen en  32% van de vrouwen een 

slechte adem te hebben (Almas et al., 2003). In een onderzoek naar persisterende 

halitosis onder de algemene bevolking van Rio de Janeiro was de prevalentie 15% 

(Nadanovsky et al., 2007). In een grote studie in China onder 2000 mensen tussen 

de leeftijd van 15-64 jaar, waar halitosis gemeten werd met de organoleptische 

methode, bleek er een prevalentie te zijn van 27,5% (Liu et al., 2006). Tenslotte een 

studie uitgevoerd in Israël, gebaseerd op organoleptische meting, zou 30% van 

studiepopulatie halitosis hebben. Als men dit vertaalde naar de algemene bevolking 

zou de prevalentie liggen tussen 20,2% en 39,4% (Rosenberg et al., 2007). Uit het 

voorgaande blijkt dat prevalentiecijfers voor halitosis moeilijk te benoemen zijn.  

 

Het is dus van belang dat (tand)artsen de verschillende vormen van halitosis kunnen 

herkennen en inzicht hebben in de determinanten en de 
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behandelingsmogelijkheden. Goede mondhygiëne is een belangrijke factor in de 

behandeling van halitosis (van den Broek et al., 2006 en Quirynen et al., 2002). 

 

Objectieven 

Het doel van deze studie is te onderzoeken, door middel van een systematische 

zoektocht in de wetenschappelijke literatuur, wat de determinanten en de 

behandelingen van halitosis zijn. De volgende objectieven en gerelateerde 

onderzoeksvragen worden hieruit afgeleid:  

1. Wat zijn de onderliggende werkingsmechanismen bij het ontstaan van 

halitosis, wat zijn de determinanten en hoe kunnen ze gekwantificeerd 

worden? 

2. Welke zijn de mogelijke behandelingen en wat is hun effectiviteit? 
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II. Methodologie 
 
Zoekmethoden en selectiecriteria 

De volgende databanken werden in het kader van dit onderzoek geëxploreerd: 

Medline (Pubmed) en de Cochrane Libary. Binnen Pubmed werd gezocht met de 

Mesh term ‘Halitosis’. Afhankelijk van de onderzoeksvraag, zoals beschreven in de 

objectieven, werd deze hoofdterm gecombineerd met de volgende Mesh termen: 

‘Etiology’, ‘Causality’ of ‘Risk factors’; ‘Treatment outcome’. Om de specificiteit te 

verhogen werden de volgende limits gebruikt: ‘Published from 1990’, ‘English’, ‘All 

adult’ en ‘Humans’. Hierdoor werd de literatuurstudie beperkt tot de studies die 

werden gepubliceerd in Medline na 1990, voor zover dit in de Engelse taal gebeurde. 

Het accent werd gelegd op “in vivo” studies bij volwassenen van 19 jaar en ouder. 

Het betreffen zowel gezonde deelnemers als deelnemers met een bepaalde conditie 

(zoals bijvoorbeeld parodontitis). 

 

Uit de gevonden resultaten werden relevante artikels geselecteerd op basis van de 

titel en het abstract. Bijkomende relevante artikels werden gezocht via de link 

‘related articles’ en door het doorzoeken van de referentielijsten van de reeds 

gevonden artikels. Deze werden ook getoetst aan bovenstaande selectiecriteria. Een 

bijkomend selectiecriterium dat werd gebruikt was de beschikbaarheid van de ‘full 

text’ van het artikel binnen de UGent setting. De volledige tekst diende beschikbaar 

te zijn via de bibliotheek van de UGent ofwel via elektronische weg, ofwel via hard 

copy van het tijdschrift.  

 

Verdere selectie gebeurde op basis van het onderzoeksdesign. Afhankelijk van het 

deelonderwerp (determinanten en behandeling) werden verschillende types studies 

opgenomen. Voor het bepalen van de determinanten werd vooral gezocht naar 

cohort studies, retrospectieve case-control studies en cross-sectionele studies met 

retrospectieve bevraging. En voor behandeling werd gezocht naar randomised 

clinical trials (RCT’s) en cohort studies. 
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Kwaliteitscriteria 

Een laatste stap voor het includeren van publicaties binnen dit onderzoek bestond 

erin de resterende publicaties te beoordelen op basis van kwaliteitscriteria. Deze 

werden opgemaakt voor iedere onderzoeksvraag (zie tabel 1). Voor het includeren 

van studies dienden publicaties een duidelijke vermelding te maken van het 

studiedesign.  

 

Tabel 1: Kwaliteitscriteria 
 
Kwaliteits 

criteria 
Determinanten Behandeling 

1 Studiedesign Studiedesign 
2 Goed gedefinieerde groepen 

(selectie bias) 
Randomisering interventie 
(adequaat, onduidelijk, niet 
adequaat) 

3 Objectieve en/of gevalideerde 
meetinstrumenten (informatie bias) 

Allocation concealment (adequaat, 
onduidelijk, niet adequaat, niet 
gebruikt) 

4 Volledigheid follow-up (selectie 
bias) 

Interventie blind voor patiënt (ja, 
nee, onduidelijk) 

5 Correctie voor confounders Geblindeerde beoordelaars (ja, 
nee, onduidelijk) 

6 - Volledigheid follow-up (ja, nee, 
onduidelijk) 

 
 
Voor iedere onderzoeksvraag werd eveneens gezocht naar het bestaan van 

systematische reviews en/of meta-analyses. Dit gebeurde onder andere in de 

databank van de Cochrane Libary. Deze systematische reviews werden 

onderworpen aan specifieke kwaliteitsnormen zoals beschreven in tabel 2. 

 

Tabel 2: Kwaliteitsnormen systematische review/meta-analyse 
 
Kwaliteits 

norm 
Systematische review / Meta-analyse 

1 Is de vraagstelling goed gedefinieerd? 
2 Is de zoekactie goed omschreven en adequaat? 
3 Zijn de selectiecriteria goed omschreven? 
4 Zijn de kwaliteitscriteria goed omschreven? 
5 Is er adequaat omgegaan met homogeniteit of heterogeniteit?  
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III. Resultaten 
 

Na het doorlopen van de zoekprocedure op basis van de selectiecriteria vermeld in 

de sectie ‘materiaal en methoden’ werd een bestand bekomen van 45 artikels. Na de 

kritische evaluatie door middel van de beschreven kwaliteitscriteria bleven 

uiteindelijk 26 publicaties over die werden gebruikt voor dit literatuuronderzoek. Het 

resultaat van de zoek- en selectieprocedure werd verduidelijkt met behulp van 

onderstaande flowcharts (zie flowchart 1 en 2). 

 

Flowchart 1: Determinanten 
 
 

 

Handmatige zoektocht 
0 Artikels 

Elektronische zoektocht 
476 Artikels 

Exclusie  
333 Artikels 

 

143 Artikels 
Selectiecriteria toepassen 

Instellen 
van limits 

Relevantie op basis van 
titel en abstract                

18 Artikels 

Exclusie  
125 Artikels 

 

Potentieel geschikt om 
geïncludeerd te worden 

0 Artikels 

18 Artikels 
 

Definitief    
13 Artikels 
geselecteerd 

Kwaliteitscriteria 
toepassen 

 

Exclusie  
5 Artikels 
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Flowchart 2: Behandeling 
 
 

 
 

 

 

III.a. Determinanten 
  

Uit de 13 geïncludeerde artikels (zie tabel 3a) komen een aantal verschillende 

determinanten naar voor, dewelke afzonderlijk worden besproken. De 

geëxcludeerde artikels met reden van exclusie staan vermeld in tabel 3b. 

Handmatige zoektocht 
5 Artikels 

Elektronische zoektocht 
466 Artikels 

Exclusie  
317 Artikels 

 

149 Artikels 
Selectiecriteria toepassen 

Instellen 
van limits 

Relevantie op basis van 
titel en abstract                

27 Artikels 

Exclusie  
122 Artikels 

 

Potentieel geschikt om 
geïncludeerd te worden 

0 Artikels 

27 Artikels 
 

Definitief   
13 Artikels 
geselecteerd 

Kwaliteitscriteria 
toepassen 

 

Exclusie  
14 Artikels 
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Tabel 3a: Geïncludeerde artikels determinanten met belangrijkste kenmerken 

Artikel Soort 
studie 

Type 
participanten 

Aantal 
partici-

panten 

Belangrijkste 
eenheid voor 

associatie met 
precisie 

Uitkomst 
variabele 

Ierardi et al., 

1998 

Cross-

sectioneel 

Italiaanse 

patiënten  

tussen 17-70 j. 

58 Percentage (%) 

P-waarde 

 

H. Pylori 

eradicatie 

Oho et al., 

2001 

Cross- 

sectioneel 

Japanse 

patiënten  

gemiddeld    

46 jaar 

155 R-waarde 

Percentage (%) 

P-waarde 

 

Psycholo-

gische 

conditie 

Figueiredo et 

al., 2002 

Case-

control 

Braziliaanse 

patiënten 

tussen 21-63 j. 

41 R-waarde 

P-waarde 

 

BANA-

hydroliserende 

bacteriën  

Hinode et al., 

2003 

Cross-

sectioneel 

Japanse 

patiënten 

tussen 18-59 j. 

54 R-waarde 

P-waarde 

S-IgA 

Kazor et al., 

2003 

Case-

control 

Volwassenen 

(Boston) 

11 Percentage (%) Soorten 

bacteriën  

Koshimune et 

al., 2003 

Cross-

sectioneel 

Japanse 

patiënten  

gemiddeld  

48.6 jaar 

174 R-waarde 

Odds-ratio 

95% B.I. 

P-waarde 

Speekselvloed 

ratio 

Lee et al., 

2003 

Case-

control 

Japanse 

patiënten  

tussen 14-64 j. 

40 Percentage (%) 

P-waarde 

 

Tongbeslag, 

parodontale 

gezondheid 

Adler et al., 

2005 

Case- 

control 

Patiënten uit 

Argentinië 

tussen 24-74 j. 

124 Percentage (%) 

95% B.I. 

P-waarde 

H.pylori 

Washio et al., 

2005 

Cross-

sectioneel 

Japanse 

patiënten 

tussen 21-56 j.  

10 Gemiddelde 

P-waarde 

Bacteriële 

densiteit in de 

biofilm van de 
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tong 

Liu et al., 2006 Cross-

sectioneel 

Chinese 

vrijwilligers 

tussen 15-64 j. 

2000 R-waarde 

Odds-ratio 

P-waarde 

Tongbeslag, 

parodontale 

status 

Haraszthy et 

al., 2007 

Case-

control 

Volwassenen 

tussen 21-71 j. 

(New York) 

13 R-waarde 

Percentage (%) 

P-waarde 

Soorten 

bacteriën 

 

Rosenberg et 

al., 2007 

Cross-

sectioneel 

Israëlische 

vrijwilligers 

tussen 20-55 j. 

88 R-waarde 

95% B.I. 

P-waarde 

Alcohol- 

inname en 

BMI 

Sopapornamo

rn et al., 2007 

Case-

control 

Japanse 

patiënten  

gemiddeld 

48.8 en 41.6 j. 

85 R-waarde  

P-waarde 

 

Totaal 

speekseleiwit 

 

Tabel 3b: Geëxcludeerde artikels determinanten  

Artikel Reden van exclusie 

Söder et al., 2000 Voor het meten van halitosis worden geen valide en betrouwbare 

meetinstrumenten gebruikt 

Katz et al., 2003 Voor het meten van halitosis worden geen valide en betrouwbare 

meetinstrumenten gebruikt 

Ansai et al., 2005 Artikel is een case-report, lage hiërarchie in de evidence schaal 

Moshkowitz et al., 

2007 

Voor het meten van halitosis worden geen valide en betrouwbare 

meetinstrumenten gebruikt 

Nadanovsky et 

al., 2007 

Voor het meten van halitosis worden geen valide en betrouwbare 

meetinstrumenten gebruikt 

 

 

Speekselvloed en speekseleiwitten 

Ons speeksel speelt een belangrijke rol in het behoud van de mondgezondheid. 

Onderzoek of een vermindering van de speekselvloed de productie van vluchtige 

zwavelstoffen zou beïnvloeden, leverde niet de spectaculaire resultaten op zoals 

men verwacht had (Koshimune et al., 2003). Er bleek geen significante relatie te zijn 
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tussen de speekselvloed ratio (ml/min) en het aantal vluchtige zwavelstoffen. Enkel 

bij een extreem lage speekselvloed ratio van minder dan 0.1 ml/min vond men hoge 

waarden van de vluchtige zwavelstoffen waterstofsulfide (H2S) en methylmercaptaan 

(CH3SH), dewelke hoofdzakelijk verantwoordelijk zijn voor halitosis, terug. De odds 

ratio’s hiervoor bedroegen respectievelijk 4.2 (95% B.I.: 1.2-14.8, p<0.05) en 4.0 

(95% B.I.: 1.1-13.6, p<0.05).  

 

Een aantal jaar later werd er wel een significant verschil gevonden tussen patiënten 

met halitosis en gezonde mensen: de speekselvloed ratio was significant lager 

(p<0.001) in de halitose groep (Sopapornamorn et al., 2007). Dit was de eerste 

studie die kon aantonen dat er een verband is tussen de speekselvloed ratio en de 

concentratie vluchtige zwavelstoffen. Een verminderde speekselvloed maakt 

mensen vatbaar voor mondziekten en mondongemakken zoals halitosis. Ook werd 

er in deze studie aangetoond dat er in de halitose groep een significant hogere 

hoeveelheid aan eiwitten aanwezig was in het speeksel (correlatie tussen 

speekseleiwitten en CH3SH/H2S ratio r=0.25, p<0.05). Deze eiwitten kunnen een rol 

spelen in het versnellen van de productie van vluchtige zwavelstoffen, aangezien ze 

een nutritionele bron vormen voor bacteriën. 

 

Hinode et al. (2003) deed onderzoek naar de invloed van een immunoglobuline in de 

speekselsecretie (S-IgA). Dit eiwit is één van de voornaamste immuuncomponenten 

in de secreties van speekselklieren. S-IgA beschikt over de capaciteit om bacteriële 

adhesie op de muceuze oppervlakten te inhiberen door middel van agglutinatie, wat 

op zijn beurt zorgt voor een eliminatie van bacteriën uit de mondholte. De patiënten 

werden ingedeeld in groepen op basis van de hoeveelheid tongbeslag in licht, matig 

en ernstig. Er bleek een significant verschil (p<0.05) aanwezig te zijn: S-IgA was 

significant hoger in de lichte groep (337.7 ± 123.0 µg/ml) ten opzichte van de matige 

(180.1 ± 87.5 µg/ml) en ernstige groep (206.3 ± 118.0 µg/ml). Kortom ons speeksel 

is een bron van eiwitten met een dubbele rol: het kan een goede nutritionele bron 

zijn voor bacteriën en het kan tevens bacteriën elimineren door de aanwezigheid van 

S-IgA. 
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Eten en drinken hebben ook hun invloed op halitosis (Liu et al., 2006). Beide zorgen 

voor een stimulatie van de speekselvloed waardoor er een reductie van vluchtige 

zwavelstoffen producerende bacteriën optreedt.  

 

Mondbacteriën  

Er is veel onderzoek gebeurd naar de verschillende soorten mondbacteriën die een 

invloed kunnen hebben op halitosis. Haraszthy et al. (2007) onderzocht de 

verschillen in bacteriën tussen patiënten met halitosis en gezonde mensen. Hieruit 

bleek dat Streptococcus salivarius de meest prevalente bacterie was in zowel de 

halitose groep (17.7%) als de controle groep (12.87%). De volgende meest 

prevalente bacteriën werden weergegeven in tabel 4. Uit het onderzoek bleek dat 

Solobacterium moorei uniek was voor de halitose groep, deze was tevens significant 

gecorreleerd met halitosis (χ²=0.22, p<0.05). Solobacterium moorei is een gram 

positieve bacterie, dewelke normaal wordt geïsoleerd uit faeces en die geassocieerd 

is met septicemie en bacteriemie. Verder werden er nog verschillende soorten 

bacteriën gevonden die enkel in de halitose groep voorkwamen maar echter in 

lagere prevalenties, onder andere Granulicatella elegens, Eubacterium soorten en 

Firmicutes soorten. De verschillen in bacteriële biofilm op de tong in patiënten met 

halitosis en patiënten zonder halitosis laten zien dat micro-organismen een 

belangrijke rol spelen in de etiologie van halitosis. In vitro wordt getest met een 

aantal antimicrobiotische en antibioticamiddelen die effectief blijken te zijn tegen 

Solobacterium moorei en andere halitosis gerelateerde bacteriën. De klinische 

effectiviteit in de behandeling tegen halitosis moet echter nog worden vastgesteld.  

 

Hoewel Streptococcus salivarius de meest prevalente bacterie was, toonde de studie 

van Kazor et al. (2003) aan dat dezelfde bacterie vooral bij gezonde mensen werd 

aangetroffen en slechts bij 1 patiënt met halitosis, dit tevens in een erg lage 

hoeveelheid. Bacterie soorten die hier vooral geassocieerd waren met halitosis zijn 

Atopobium parvulum, Eubacterium sulci, Fusobacterium periodonticum en 

Solobacterium moorei. Zij stelden ook vast dat er een enorme diversiteit aan 

bacteriële soorten (>700) aanwezig is in de mondholte.  
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Tabel 4: Meest prevalente bacteriën op het dorsum van de tong bij alle patiënten  

Controle groep Halitose groep 

Streptococcus salivarius              12.87% Streptococcus salivarius                17.7% 

Prevotella melaninogenica             8.95% Streptococcus parasanguinis       12.91% 

Streptococcus parasanguinis         8.32% Actinomyces odontolyticus             8.51% 

Campylobacter concisus                7.77% Prevotella melaninogenica             7.33% 

Streptococcus mitis                        6.99% Streptococcus mitis                        5.76% 

Veillonella atypica                          2.59% Solobacterium moorei                    4.79% 

Streptococcus soorten                   2.51% Streptococcus oralis                       3.50% 

Streptococcus sanguinis                2.12% Granulicatella adiacens                  2.00% 

Fusobacterium nucleatum              2.04% Streptococcus sanguinis                1.07% 

Veillonella parvala                          1.49% - 

 

Washio et al. (2005) ondervond dat er significant (p<0.005) meer H2S-producerende 

bacteriën (hogere densiteit) aanwezig waren in de halitose groep in vergelijking met 

de controle groep. De predominante soorten waren hier Veillonella, Actinomyces en 

Prevotella, gevolgd door de Streptococcus soorten. Deze H2S-producerende 

bacteriën in de tongbiofilm zijn verantwoordelijk voor de slechte adem voornamelijk 

als ze toenemen in aantal. Veillonella en Actinomyces soorten zetten een 

voedselketen op gang die ervoor zorgen dat er een stabiel microbiologisch 

ecosysteem ontstaat waarin bacteriën goed kunnen groeien. 

 

Drie bacterie soorten die geassocieerd zijn met parodontale ziekte zijn 

Porphyromonas gingivalis, Treponema denticola en Bacteroïdes forsythus 

(Figueiredo et al., 2002). Dit zijn N-benzoyl-DL-arginine-2-napthylamide (BANA) 

hydroliserende bacteriën, dewelke zich bevinden in de subgingivale plaque en 

tevens ook een belangrijke bron zijn van halitosis. Er werd namelijk een correlatie 

gevonden tussen de concentratie vluchtige zwavelstoffen en BANA-hydroxilatie door 

subgingivale plaque bacteriën (r=0.55, p<0.01) bij patiënten met parodontale ziekte. 

Ook was er een correlatie aanwezig tussen de gingivale index en de concentratie 

vluchtige zwavelstoffen (r=0.48, p<0.05), dat wil dus zeggen dat gingivale 

inflammatie bij patiënten met een parodontale ziekte mede verantwoordelijk is voor 

de intensiteit van halitosis.  
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Tongbeslag en Parodontale Status   

Gerelateerd aan de mondbacteriën zijn tongbeslag en parodontale status als 

determinanten van halitosis als dusdanig veelvuldig onderzocht. Tongbeslag bevat 

epitheliale cellen, micro-organismen, voedselresten en leukocyten, wat dus een 

ideale bodem vormt voor bacteriën. De parodontale status omvat onder andere de 

volgende belangrijkste parameters: gingiva index (tandvlees), plaque index, pocket 

diepte, sulcus bloedings index en calculus index (tandsteen). Liu et al. (2006) 

onderzocht verbanden tussen de concentratie van vluchtige zwavelstoffen en de 

parodontale status en het tongbeslag, deze bleken statistisch significant te zijn 

(p<0.05) in alle leeftijdsgroepen (15-64j.) die onderzocht werden. Na logistische 

regressie-analyse werden er significante resultaten bekomen voor tongbeslag score 

(OR 1.81, 95% B.I.: 1.59-2.07, p<0.000), calculus index (OR 1.18, 95% B.I.: 1.03-

1.36, p<0.020) en sulcus bloedings index (OR 1.41, 95% B.I.: 1.18-1.68, p<0.000) in 

relatie tot de concentratie vluchtige zwavelstoffen. Tongbeslag bleek hier de 

belangrijkste factor voor halitosis te zijn, met de hoogste odds ratio. Een toename in 

de hoeveelheid tongbeslag ging samen met een toename van het aantal vluchtige 

zwavelstoffen geproduceerd door bacteriën, wat op zijn beurt de ernst van de 

halitosis deed toenemen. Dit neemt niet weg dat de parodontale status geen 

determinerende factor zou zijn voor halitosis. Uit de resultaten beek dat hogere 

parodontale parameters een invloed hadden op de concentratie vluchtige 

zwavelstoffen, maar in mindere mate dan de hoeveelheid tongbeslag. Een gezonde 

parodontale status is dus ook van belang voor het tegen gaan van halitosis.  

 

Voorgaande resultaten stemmen overeen met een eerder uitgevoerde studie 

(Hinode et al., 2003), waarbij ook de tongbeslag score de belangrijkste 

determinerende factor was voor halitosis. Er werd een significante correlatie gezien 

tussen de accumulatie van het tongbeslag met de hoeveelheid H2S (r=0.438, 

p<0.01), CH3SH (r=0.354, p<0.05) en het totaal aan vluchtige zwavelstoffen 

(r=0.435, p<0.01). De onderzochte parameters van de parodontale status lieten ook 

significante correlaties zien, dit wel in mindere mate als de accumulatie van het 

tongbeslag. Het percentage tanden met een diepe parodontale pocket diepte (≥ 

5mm) had een hoge correlatie met de organoleptische meetmethode (r=0.285, 

p<0.05) en het percentage tanden dat positief scoorde op bloeden na sondering had 

een correlatie met de hoeveelheid CH3SH (r=0.314, p<0.05).  
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In tegen stelling tot de 2 hierboven weergegeven studies vond Lee et al. (2003) geen 

significante correlatie voor tongbeslag tussen zijn twee onderzochte groepen (een 

groep met lage (< 2.0 ng/10 ml) CH3SH waarden en een groep met hoge (≥ 2.0 

ng/10 ml) CH3SH waarden). Dit veronderstelde dat de productie van halitosis meer 

afhankelijk is van de samenstelling van het tongbeslag (Gram negatieve bacteriën 

en sulfaat bevattende substraten) dan van de hoeveelheid tongbeslag zelf. Wel 

werden er significante verschillen gevonden tussen de hoge en de lage halitose 

groep wat betreft de klinische parodontale scores; significant verschil in de hoge 

halitose groep voor parodontale pocket diepte van > 4mm (p<0.05), gingiva index 

(p<0.01) en bloedings index (p<0.01).  

 

Helicobacter Pylori 

H. pylori is een bacterie die bij de mens in de maag kan voorkomen en voornamelijk 

verantwoordelijk is voor het ontstaan van maagzweren en soms zelfs voor het 

ontstaan van maagkanker. Halitosis werd soms gerapporteerd als een symptoom dat 

gerelateerd zou zijn aan een H. pylori infectie. Daarom onderzocht Ierardi et al. 

(1998) of er een mogelijke relatie was tussen halitosis en H. pylori infectie. H. pylori 

positieve patiënten werden onderworpen aan een dubbele H. pylori eradicatie 

therapie. Na de therapie verdween H. pylori in 63.3% en waarvan 78.95% geen 

halitosis meer had. Statistische analyse toonde aan dat er een significante correlatie 

bestond tussen H. pylori eradicatie en het verdwijnen van halitosis (p<0.001). 

Tevens werden de H. pylori postieve en negatieve patiënten onderworpen aan een 

therapie met een antiseptische mondspoeling. Opvallend hierbij was dat H. pylori 

positieve patiënten hier niet op reageerden, in tegenstelling tot 70% van de H. pylori 

negatieve patiënten waarbij men een verandering in de concentratie van vluchtige 

zwavelstoffen zag. Dit toonde aan dat halitosis als symptoom anders reageert op 

therapeutische behandelingen in H. pylori positieve dan in H. pylori negatieve 

patiënten, doordat er sprake is van een andere etiologie. Er blijkt dus een mogelijke 

correlatie te zijn tussen halitosis en H. pylori infectie. Ondanks deze mogelijke relatie 

is er meer onderzoek nodig. Het is vooralsnog onduidelijk op welk niveau (mond, 

maag, intestinaal) H. pylori waterstofsulfide produceert die verantwoordelijk is voor 

de slechte adem, en of H. pylori alleen verantwoordelijk is voor de halitosis, of dat er 

meerdere factoren tegelijk in het spel zijn, en onder welke condities H.pylori in de 

mond verschijnt.  
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Met behulp van Polymerase chain reaction werd in patiënten met een branderig 

gevoel, halitosis en papil hyperplasie van de tong gezocht naar de aanwezigheid van 

H. pylori (Adler et al., 2005). Deze werd terug gevonden in 87% op de plaats van de 

hyperplasie. Dit suggereert dat H. pylori een etiologisch agens kan zijn voor deze 

drie symptomen. Hetzelfde onderzoek werd uitgevoerd bij controle patiënten. Hierbij 

was 97.43% negatief voor H. pylori, dat wil zeggen dat H. pylori geen commensaal is 

van de mondholte. Het koloniseert enkel de mondholte onder speciale condities. 

 
Psychologische conditie 

In een onderzoek naar de psychologische conditie van mensen die klagen over 

halitosis (Oho et al., 2001) kwam het volgende naar voor: er bleek geen verschil in 

scores op het gebied van somatische symptomen (conditie van ogen, oren, bovenste 

luchtwegen, cardiovasculair systeem, gastro-intestinale tractus, musculoskeletaal 

systeem, huid, zenuwstelsel, urogenitaal stelsel, moeheid, ziekte frequentie en 

diverse ziekten) maar opvallend is dat de groep met geen/lichte halitosis significant 

hoger scoorde op het gebied van emotionele status (vooral angst, ontoereikendheid 

en gevoeligheid) in tegenstelling tot de groep met ernstige halitosis. Deze eerste 

groep toonde ook een grotere neiging tot neurose. Er is sprake van een omgekeerd 

evenredig verband (r= -0.37, p<0.001): patiënten met een lagere graad van halitosis 

tonen een sterker psychopathologisch profiel en hebben een grotere neiging tot 

neurose. Aangezien halitosis dus ook psychologische problemen met zich mee kan 

brengen is het belangrijk om te onderzoeken of er een fysische of psychologische 

aanpak nodig is in de behandeling van halitosis. De CMI Health Questionnaire is een 

goed hulpmiddel om het onderscheid hierin te maken. 

 

Alcohol en BMI 

Rosenberg et al. (2007) ging op zoek naar voorspellende factoren voor slechte adem 

in de algemene bevolking. Een aantal factoren bleken hierbij significant (p<0.05) 

gecorreleerd te zijn met de gebruikte objectieve meetmethoden (o.a. meting van de 

concentratie van vluchtige zwavelstoffen met behulp van een Halimeter®). 

Opvallend was dat de frequentie van alcoholinname en de Body Mass Index (BMI) 

als voorspellende factoren werden gevonden. Chronisch alcohol gebruik zorgt voor 

een slechte adem als gevolg van oxidatie van alcohol in de mond en de lever met 

ontstaan van acetaldehyde en andere bijproducten. Tevens zorgt alcohol ook voor 
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het uitdrogen van de mond. Een hoge BMI is geassocieerd met verschillende 

aandoeningen, onder andere slaapapneu problemen. Aangezien dit gepaard gaat 

met snurken kan slaapapneu voor een droge mond zorgen, wat op zijn beurt een 

risico is voor slechte adem.  

 

Overige determinanten 

Geslacht vertoonde over het algemeen geen significant verschil, behalve in de 

leeftijdsgroep 35-44 jaar (p<0.05). De concentratie van vluchtige zwavelstoffen was 

niet gecorreleerd met socio-economische factoren, kennis van orale gezondheid en 

de frequentie van tandartsbezoeken. Ook werd de relatie met roken onderzocht 

maar, wat opmerkelijk lijkt, deze vertoonde geen correlatie (Liu et al., 2006). 

 
 

III.b. Behandeling 
 

Voor de behandeling van halitosis zijn verschillende methoden ontwikkeld. Deze 

kunnen onderverdeeld worden (deels naar van den Broek et al., 2006) in:  

1. Maskerende producten: muntjes met mintsmaak, tandpasta’s, 

mondspoelingen, sprays en kauwgom met prettige smaken en geuren 

2. Mechanische reductie van micro-organismen en hun substraten, door middel 

van: 

- bevorderen van de verminderde speekselproductie door het nemen 

van een ontbijt of gebruik te maken van kauwgom 

- tandenpoetsen, flossen, gebruik van tandenstokers 

- tongpoetsen 

- professionele mondhygiëne 

- parodontale behandeling 

3. Chemische reductie van micro-organismen en hun substraten, door middel 

van tandpasta’s, mondspoelingen en sprays met antimicrobiële activiteit, die 

één of meerdere van de volgende actieve substanties bevatten: 

- Chloorhexidine (CHX) 

- Triclosan 

- Essentiële oliën  
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- Cetylpyridiniumchloride (CPC) 

- Allylpyrocatechol, L-trifluoromethionine, Dehydroascorbic zuur 

4. Chemische neutralisatie van slecht ruikende componenten, door middel van 

tandpasta’s, mondspoelingen en sprays met de volgende substanties: 

- metaalionen (zink, natrium bicarbonaat, tin, magnesium) 

- oxidatiemiddelen (waterstofperoxide, chloordioxide) 

- combinaties van effectieve stoffen 

5. Niet-orale behandeling: 

- H. pylori eradicatie 

 

Hieronder worden de resultaten weergegeven van de 13 geïncludeerde artikels (zie 

tabel 5a) voor het deelonderwerp ‘behandeling’ van deze literatuurstudie. De 

geëxcludeerde artikels en reviews staan respectievelijk vermeld in tabel 5b en tabel 

6. Als gevolg van de selectie- en kwaliteitscriteria, opgesteld voor deze 

systematische review, werden niet voor elke behandelmethode artikels gevonden. 

Deze worden daarom ook niet besproken. 

 

Tabel 5a: Geïncludeerde artikels behandeling met belangrijkste kenmerken 

Artikel Soort studie Type 

participan-
ten 

Aantal 

partici-
panten 

Belangrijkste 

eenheid voor 
associatie 
met precisie 

Uitkomst 

variabele 

Greenstein 

et al., 1997 

Enkelvoudig-

blinde 

gerandomiseer-

de klinische 

studie  

Volwassenen 

gemiddeld 

24.5 jaar 

123 R-waarde 

P-waarde 

 

Oxiderende 

tabletten, 

Adem 

mintjes, 

kauwgom 

Van Steen-
berghe et 

al., 2001 

Dubbel-blinde, 

gerandomiseer-

de, cross-over 

klinische studie 

Medische 

studenten 

tussen 21-23 

jaar 

12 Percentage 

(%) 

P-waarde 

 

3 

verschillende 

mondspoel- 

middelen 

Quirynen et 

al., 2002 

Dubbel-blinde, 

gerandomiseer-

Tandheel-

kunde 

16 Aantal 

Gemiddelde 

Verschillen-

de anti-
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de, cross-over 

klinische studie 

studenten 

gemiddeld 

20.5 jaar 

P-waarde septische 

mondspoel-

middelen en 

tandpasta 

Winkel et 

al., 2003 

Parallel, 

gerandomiseer-

de, dubbel-

blinde, placebo-

gecontrolleerde 

klinische studie 

Volwassenen 

tussen 21-84 

jaar 

40 Aantal 

(schaal, ppb) 

P-waarde  

 

Mondspoel-

middel dat 

CHX + CPC 

+ zinklactaat 

bevat 

Carvalho et 

al., 2004 

Dubbel-blinde, 

gerandomiseer-

de, cross-over, 

klinische studie 

Tandheel-

kunde 

studenten 

tussen 19-23 

jaar 

12 Percentage 

(%) 

P-waarde 

 

4 

verschillende 

mondspoel-

middelen 

Quirynen et 
al., 2004 

Enkelvoudig-

blinde cross-

over studie 

Volwassenen 

tussen 21-50 

jaar 

16 Visual 

analogue 

scale (VAS) 

P-waarde 

Tongschoon-

makers 

Roldan et 
al., 2004 

Dubbel-blinde, 

gerandomiseer-

de, cross-over 

klinische studie 

Studenten 

tussen 25-40 

jaar 

10 R-waarde 

F-waarde 

P-waarde 

 

5 

verschillende 

mondspoel-

middelen 

Fine et al., 
2005 

Dubbel-blinde, 

gerandomiseer-

de, cross-over 

klinische studie 

Volwassenen 

tussen 30-56 

jaar 

17 Percentage 

(%) 

P-waarde 

 

Mondspoel-

middel met 

essentiële 

oliën 

Quirynen et 

al., 2005 

Dubbel-blinde, 

gerandomiseer-

de, parallel 

studie 

Volwassenen 

gemiddeld 

47.5 jaar 

45 R-waarde 

P-waarde 

 

Parodontale 

therapie + 

mondspoel-

middel 

Farrell et al., 

2006 

Gerandomiseer-

de, examinator 

Volwassenen 

tussen 21-59 

29 Aantal 

Percentage 

Combinatie 

chemothera-
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blinde, cross-

over klinische 

studie 

jaar (%) 

P-waarde 

peutische en 

mechani-

sche 

behandeling 

Faveri et al., 

2006 

Geblindeerde, 

gerandomiseer-

de, cross-over 

studie 

Tandheel-

kunde 

studenten 

tussen 19-22 

jaar 

19 R-waarde 

P-waarde  

Tong 

schrapen, 

interdentaal 

flossen, 

tanden 

poetsen 

Outhouse et 

al., 2006 

Cochrane 

Review 

2 trials met 

volwassenen  

30 / 10 Percentage 

(%), P-waarde 

Tongschra-

pen 

Peruzzo et 
al., 2006 

2 staps dubbel-

blinde, cross-

over, 

gerandomiseer-

de studie 

Tandheel-

kunde 

studenten 

tussen 18-25 

jaar 

14 Percentage 

(%) 

P-waarde 

 

0.1% chloor- 

dioxide 

mondspoel- 

middel  

 

Tabel 5b: Geëxcludeerde artikels behandeling  

Artikel Reden van exclusie 

Kozlovsky et al., 1996 Studie is niet dubbel blind 

Suarez et al., 2000 Randomisering onbekend en de studie is niet dubbel blind 

Rösing et al., 2002 Er is geen randomisering en de studie is niet dubbel blind 

Young et al., 2002 Studie is niet dubbel blind 

Sreenivasan, 2003 Studie meet niet halitosis, maar kijkt alleen naar bacterie aantal 

Tanaka et al., 2003 Studiedesign niet bekend 

Young et al., 2003 Studie is niet dubbel blind 

Finkelstein et al., 2004 Er is geen randomisering en de studie is niet dubbel blind 

Pedrazzi et al., 2004  Studie is niet dubbel blind 

Sreenivasan and 
Gittins, 2004a 

Studie is niet dubbel blind 

Sreenivasan and 
Gittins, 2004b 

Studie is niet dubbel blind 
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Roldan et al., 2005 Er is geen randomisering en de studie is niet dubbel blind 

Burton et al., 2006 Randomisering en blindering onbekend 

Hur et al., 2007 Er is geen randomisering en de studie is niet dubbel blind 

 

Tabel 6: Geëxcludeerde reviews  

Artikel Reden van exclusie 

Yeagaki and Coil, 2000 Afwezigheid van de sectie Materialen en Methoden 

Quirynen et al., 2002 Afwezigheid van de sectie Materialen en Methoden 

Krespi et al., 2006 Afwezigheid van de sectie Materialen en Methoden 

Van den Broek et al., 2006 Afwezigheid van de sectie Materialen en Methoden 

Van den Broek et al., 2007 Afwezigheid van de sectie Materialen en Methoden 

 
 
Maskerende producten 

Deze producten hebben als doel de slechte adem te maskeren met behulp van goed 

ruikende stoffen, onder andere mint. Ze werken daarmee niet in op de oorzaak van 

halitosis, dat wil zeggen dat de vorming van vluchtige zwavelstoffen niet wordt tegen 

gegaan. Kauwgom en mintjes (TicTac en Warner Lambert) zonder actieve stoffen 

bleken geen significant effect te hebben 3 uur na gebruik op de slechte adem 

(Greenstein et al., 1997). Kauwgom wordt verondersteld de speekselvloed te 

bevorderen en tevens een mechanische reiniging te weeg te brengen, maar het is 

niet effectief genoeg om halitosis te reduceren. Deze producten mogen echter niet 

worden aanzien als een echte behandeling voor halitosis. 

 

Mechanische reductie   

Faveri et al. (2006) onderzocht de effecten van tandenpoetsen, interdentaal flossen 

en tongschrapen op de concentratie van vluchtige zwavelstoffen bij een groep 

patiënten met ochtend halitosis. Hieruit bleek dat bij de groepen waarbij 

tongschrapen werd toegepast, er een statistisch significante reductie (p<0.05) 

teweeg werd bracht in de concentratie van vluchtige zwavelstoffen (verschil voor en 

na behandeling: tandenpoetsen en tongschrapen 18.3 ± 9.1 ppb; tandenpoetsen, 

flossen en tongschrapen 5.5 ± 8.0 ppb) en tevens in organoleptische meting 

(verschil voor en na behandeling: tandenpoetsen en tongschrapen 0.21 ± 0.41; 
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tandenpoetsen, flossen en tongschrapen 0.21 ± 0.63, beide op een schaal van 0-3). 

Interdentaal flossen had geen toegevoegde waarde in de reductie van ochtend 

halitosis. Mechanisch ingrijpen op de tong (tongschrapen) had een grotere impact op 

ochtend halitosis dan mechanisch ingrijpen op de tanden (tandenpoetsen). De reden 

hiervoor ligt hem in het feit dat de tong een groot oppervlak heeft met vele papillen, 

wat zoals reeds eerder werd aangegeven een ideale plek is voor de opstapeling van 

debris en micro-organismen die verantwoordelijk zijn voor de aanmaak van vluchtige 

zwavelstoffen.  

 

Tonghygiëne procedures kunnen worden uitgevoerd met een tongschraper of met 

een tandenborstel (Quirynen et al., 2004). Na een behandeling met een 

tongschraper of een tandenborstel van 14 dagen werd er een significante reductie 

gezien in de tongbeslag bij gezonde patiënten (tandenborstel tongbeslag score van 

2.2 naar 1.3; tongschraper tongbeslag score van 1.8 naar 1.0 op een schaal van 0 – 

3, p<0.001), maar de microbiële lading (aëroob en anaëroob) in het speeksel en op 

de tong bleef constant over de tijd (p>0.10). Voor beide procedures werd een lichte 

verbetering in smaakherkenning waargenomen na de behandeling. De subjectieve 

evaluatie toonde een voordeel voor de tongschraper voornamelijk met betrekking tot 

een verminderde braakreflex en een beter comfort. Tonghygiëne (schraper of 

borstel) geeft dus een significante reductie in de hoeveelheid tongbeslag, maar dit is 

niet het geval voor de microbiële lading. Dit halitosiseffect is primair gerelateerd aan 

het verwijderen van het substraat voor de bacteriën, en niet ten gevolge van een 

reductie van de bacteriële lading zelf. 

 

In een systematische review over tonghygiëne werden twee klinische trials 

besproken waarin verschillende methodes werden gebruikt voor tonghygiëne 

(Outhouse et al., 2006). De tongschoonmaker (combinatie van een schraper en een 

borstel) behaalde de grootste reductie in concentratie van vluchtige zwavelstoffen 

(42%) in vergelijking met de twee andere interventies (tongschraper 40% en 

tandenborstel 33%). Deze reductie persisteerde ook langer. In de andere trial werd 

een reductie bekomen voor de concentratie van vluchtige zwavelstoffen voor de 

tongschraper van 75% en voor de tandenborstel van 45%. Ook hieruit blijkt dat 

tongschoonmakers en tongschrapers een voorkeur hebben in vergelijking met 

tandenborstels.  
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Chemische reductie en chemische neutralisatie 

Deze behandelmethodes voor halitosis zijn veelvuldig onderzocht. Tabel 7 geeft een 

overzicht van welke middelen worden vergeleken in het desbetreffende artikel.  

 

Tabel 7: Overzicht onderzochte mondspoelmiddelen 

Studie Mondspoelmiddelen 

Carvalho et 
al., 2004 

- Cepacol® = 0.05% Cetylpyridiniumchloride (CPC) 

- Plax® = 0.03% triclosan + 0.2% copolymeer 

- Listerine® = 0.064% thymol + 0.09% eucaliptol + 0.042% menthol 

(=essentiële oliën) 

- Periogard® = 0.12% chloorhexidine gluconaat 

- Positieve controle = 0.2% chloorhexidine (CHX) 

- Negatieve controle = wateralcohol oplossing 

Winkel et al., 
2003 

- Halita® = 0.05% CHX + 0.05% CPC + 0.14% zinklactaat (Zn) 

- Placebogroep zonder actieve ingrediënten  

Roldan et 

al., 2004 

- PerioAid® = 0.12% CHX + 5% alcohol   (CHX-ALC) 

- PerioAid tratamiento® = 0.12% CHX + 0.05% CPC  (CHX-CPC) 

- Cariax Gingival® = 0.12% CHX + natriumfluoride  (CHX-NaF) 

- Chlorhexidina Lacer® = 0.12% CHX  (CHX-NO) 

- Halita® = 0.05% CHX + 0.05% CPC + 0.14% Zn  (CHX-Zn) 

- Negatieve controle = fysiologisch zout 

Fine et al., 

2005 

- Listerine® = essentiële oliën + 0.09% zinkchloride (antitandsteen) 

- Controle groep = 5% wateralcohol oplossing 

Van 
Steenberghe 

et al., 2001 

- 0.2% CHX  (CHX-ALC) 

- 0.12% CHX + 0.05% NaF  (CHX-NaF) 

- Halita® = 0.05% CHX + 0.05% CPC + 0.14% Zn  (CHX-CPC-Zn) 

Quirynen et 

al., 2002 

- Corsodyl® = 0.2% CHX alcohol  (CHX-ALC) 

- Halita® = 0.05% CHX + 0.05% CPC + 0.14% Zn  (CHX-CPC-Zn) 

- Meridol toothpaste® = aminefluoride, 350 ppm Fˉ en tinfluoride, 

1050 ppm Fˉ  (AmF/SnF2 sl) 

- Meridol mouthrinse® = aminefluoride, 125 ppm Fˉ en tinfluoride, 

125 ppm Fˉ  (AmF/SnF2 mr) 

- Placebo = mondspoeling zonder fluoride 
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Greenstein 

et al., 1997 

- Oxidatiemiddel, regular strenght (Desaquick extra fresh) 

- Oxidatiemiddel, full strength (Desaquick forte) 

- Controle groep = geen behandeling 

Peruzzo et 

al., 2006 

- SaudBucal® = 0.1% chloordioxide 

- Placebo = SaudBucal® zonder de actieve component 0.1% 

chloordioxine 

 

Chloorhexidine (CHX) wordt aanvaard als standaard voor orale antiseptica, vanwege 

zijn breedspectrum antibacteriële activiteit (gram-positieve, gram-negatieve 

bacteriën, gisten, dermatofyten en sommige lipofiele virussen). Dankzij deze 

activiteit is dit product vaak het middelpunt van onderzoek. De kationische 

chloorhexidine molecule wordt snel aangetrokken door de negatief geladen 

oppervlakten van bacteriën. Na adsorptie wordt de integriteit van de bacteriële 

celmembraan aangetast, waardoor de bacterie langzaam ten onder gaat. Naast 

deze activiteit heeft chloorhexidine ook nadelen, o.a. verkleuring van tong en tanden, 

slechte smaak en verminderde smaaksensatie (Quirynen et al., 2002). 

 

Carvalho et al. (2004) 

Supragingivale plaqueformatie werd na 4 dagen het meest geïnhibeerd door 0.2% 

CHX (p=0.0002) en door 0.12% CHX (Periogard®), gevolgd door essentiële oliën 

(Listerine®). In vergelijking met voor de behandeling werd er een significante 

reductie in halitosis (concentratie vluchtige zwavelstoffen) bereikt na 4 dagen door 

0.2% CHX en 0.12% CHX (verschil -69.6%, p=0.01 en -62.8%, p=0.001 

respectievelijk). Dit was niet het geval voor Listerine®, Plax® en Cepacol® (-24.3%, 

p=0.30; -29.4%, p=0.13 en -13.8%, p=0.07). Bij het gebruik van de negatieve 

controle (= wateralcohol oplossing) werd er zelfs een stijging gezien in de 

concentratie vluchtige zwavelstoffen na de behandeling (verschil +20.8%). 

Intergroep analyse toonde aan dat na 4 dagen gebruik 0.2% CHX het meeste 

inhiberende effect had op de vluchtige zwavelstoffen (p=0.0001), gevolgd door 

0.12% CHX (p=0.0001), Listerine® (p=0.0001), Plax® (p=0.0003), en tot slot 

Cepacol® (p=0.0009) als deze werden vergeleken met de negatieve controle. Deze 

resultaten laten een voordelige invloed zien van commercieel verkrijgbare 

mondspoelmiddelen op ochtend halitosis, zelfs in de afwezigheid van plaque 
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controle (tandenpoetsen). Maar er is nog altijd een superioriteit van chloorhexidine 

bevattende mondspoelmiddelen op de inhibitie van de vluchtige zwavelstof formatie.  

 

Winkel et al. (2003) 

In deze studie werd de klinische effectiviteit van Halita® getest na 2 weken bij 

patiënten zonder parodontitis. Dit resulteerde in een significante daling in 

organoleptische score: van 2.8 naar 1.5 na behandeling met Halita® (p<0.005), een 

significante daling in concentratie vluchtige zwavelstoffen: van 292 ppb naar 172 ppb 

(p<0.005), significant meer verkleuring van de tong (p<0.001). Dit was allemaal niet 

het geval voor de placebogroep. Evaluatie van de Winkel Tongue Coating Index 

(WTCI) toonde geen signifcant verschil aan in tongbeslag na behandeling in beide 

groepen, dat wil zeggen dat een reductie van halitosis bereikt kan worden in de 

aanwezigheid van tongbeslag. Een formule met lage concentratie aan de 

antimicrobiële stoffen chloorhexidine, cetylpyridinium chloride en het neutraliserende 

product zinklactaat is een effectieve combinatie om halitosis te reduceren. Bijgevolg 

kan het dus gebruikt worden in de behandeling van halitosis.  

 

Roldan et al. (2004)  

Hier werd onderzoek gedaan naar de effectiviteit van verschillende commercieel 

verkrijgbare chloorhexidine gebaseerde mondspoelmiddelen. Metingen van de 

concentratie vluchtige zwavelstoffen werden uitgevoerd voor de behandeling (begin), 

1 uur na behandeling en 5 uur na behandeling. Vanaf het begin tot 1 uur na 

behandeling werden er in alle groepen, behalve voor de negatieve controle, een 

reductie gevonden van vluchtige zwavelstoffen. Tussen 1 uur en 5 uur toonden alle 

groepen een stijging van vluchtige zwavelstoffen. Maar vanaf het begin tot 5 uur 

toonden CHX-Zn, CHX-CPC en CHX-ALC een gemiddelde reductie aan met 

respectievelijk 21.4, 44.9 en 5.1 ppb, terwijl de andere groepen stegen (CHX-NaF, 

CHX-NO en de negatieve controle). Er werd hier een significant verschil gevonden 

tussen CHX-CPC en CHX-NaF. CHX-Zn was het meest effectief in het reduceren 

van halitosis na 1 uur, terwijl dit na 5 uur gold voor CHX-CPC. De evolutie van 

aërobe en anaërobe bacterie aantallen werd ook gemeten op dezelfde tijdstippen. 

Na 1 uur werd er een sterke reductie gezien voor alle groepen, behalve voor de 

negatieve controle, die slechts weinig reductie vertoonde en significant hogere 

aantallen had dan de rest (p=0.001 voor de aërobe en anaërobe bacteriën). Na 5 uur 
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steeg het aantal bacteriën ten opzichte van 1 uur, maar er was nog steeds een 

significant verschil tussen de negatieve controle en alle andere groepen voor de 

aërobe bacteriën (p=0.01); voor de anaërobe bacteriën vertoonde de negatieve 

controle en de CHX-NaF groep significant hogere waarden dan de andere CHX 

groepen (p<0.001). CHX-CPC bleek het meest effectieve mondspoelmiddel in het 

reduceren van het aantal aërobe bacteriën na 1 uur (overlevingspercentage 6.3%, 

SD=9%) in vergelijking met 32.4% (SD=37%) en 38.5% (SD=16%) voor 

respectievelijk CHX-ALC en de negatieve controle. Na 5 uur bleek deze reductie 

significant beter voor CHX-NO en CHX-CPC (18.1%, SD=10% en 18.4%, SD=22% 

versus 50.2%, SD=22% voor de negatieve controle). Wat betreft de anaërobe 

bacteriën varieerde de overleving tussen 10.6% en 28.4% na 1 uur voor de 

chloorhexidine bevattende mondspoelmiddelen, deze waren allen significant lager 

dan de negatieve controle (p<0.001, 53.3%, SD=28%). Na 5 uur werden significante 

verschillen in overleving (p=0.02) waargenomen tussen de negatieve controle 

(49.3%, SD=25%) en CHX-NaF (52.3%, SD=25%), en CHX-ALC (18.8%, SD=15%) 

en CHX-CPC (23.0%, SD=22%). 

 

De evaluatie van verschillende chloorhexidine bevattende mondspoelmiddelen liet 

zien dat er significante verschillen aanwezig zijn in antibacteriële activiteit en 

antihalitosis effect. CHX-Zn en CHX-CPC bevatten beide chloorhexidine en 

cetylpyridinium chloride maar CHX-Zn bevat en een lagere concentratie 

chloorhexidine (0.05% versus 0.12%), wat waarschijnlijk verantwoordelijk is voor een 

lagere antibacteriële activiteit (CHX-Zn was na 1u het meest effectief, maar na 5u 

werd deze plaats ingenomen door CHX-CPC). De aanwezigheid van zinklactaat kan 

verantwoordelijk zijn voor het kortdurende, maar sterkere antihalitosis effect. CHX-

NaF had een significant lagere activiteit dan de andere chloorhexidine bevattende 

mondspoelmiddelen wat betreft antibacteriële activiteit en antihalitosis effect. Dit kan 

verklaard worden door de aanwezigheid van natriumfluoride, wat kan interfereren 

met de activiteit van chloorhexidine. Uit deze studie kan men concluderen dat CHX-

CPC de beste antimicrobiële activiteit heeft en CHX-Zn de beste antihalitosis 

effectiviteit, terwijl deze significant lager waren bij CHX-NaF. Net zoals de studie van 

Winkel et al. (2003) toonde deze studie aan dat formules zoals Halita® (CHX 0.05%) 

even effectief kunnen zijn in de reductie van vluchtige zwavelstoffen en dus de 

behandeling van halitosis als producten met 0.12% of 0.2% chloorhexidine.  
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Fine et al. (2005) 

Hier werd het antimicrobiële effect onderzocht van een mondspoelmiddel dat 

essentiële oliën bevat 12 uur na eenmalige spoeling en 12 uur na twee weken 2 keer 

per dag spoelen. Er werd gebruik gemaakt van 2 soorten studies: de ‘daytime’ 

studie, waarbij men vroeg in de morgen gebruik moest maken van het toegewezen 

product en vervolgens werden er 12 uur later metingen uitgevoerd; en de ‘overnight’ 

studie, waarbij men laat in de avond gebruik moest maken van het toegewezen 

product en vervolgens werden er 12 uur later (dus de volgende ochtend) metingen 

uitgevoerd. Het gemiddelde aantal bacteriën na éénmalig gebruik van Listerine® 

was significant lager (p<0.001 voor de ‘daytime’ studie, p≤0.005 voor de ‘overnight’ 

studie) dan na het gebruik van het controle product. Reductie van tongbacteriën 

varieerde van 61.1% tot 89.8% voor de ‘daytime’ studie en van 76.0% tot 84.5% voor 

de ‘overnight’ studie afhankelijk van het gebruikte medium. De percentages voor de 

reductie van tandplaque bacteriën liepen ongeveer gelijk. De resultaten na 14 dagen 

gebruik liepen parallel aan deze na eenmalig gebruik (p<0.001 voor zowel de 

‘daytime’ als de ‘overnight’ studie), alleen het percentage reductie van bacteriën was 

groter (varieerde van 74.3% tot 93.8% voor de ‘daytime’ studie en van 85.9% tot 

96.1% afhankelijk van het medium). Ook hier liepen de percentages voor de reductie 

van tandplaque bacteriën ongeveer gelijk. Het essentiële olie bevattende 

mondspoelmiddel Listerine® heeft een lang durend effect op het aantal bacteriën in 

de supragingivale plaque en op het tong dorsum, vanwege zijn breedspectrum 

activiteit. Significante reducties werden al gezien na 12 uur en werden nog groter na 

14 dagen gebruik. Listerine® kan daarom ook gebruikt worden in het 

controleren/behandelen van slechte adem.  

 

Van Steenberghe et al. (2001) 

De onderzoeksgroep van Van Steenberghe et al. (2001) onderzocht het inhiberende 

effect van verschillende commercieel verkrijgbare mondspoelmiddelen zonder 

mechanische plaque controle op halitosis. De novo plaque formatie, dat wil zeggen 

het opnieuw ontstaan van plaque op de tanden, werd het meest geïnhibeerd door 

CHX-ALC, de hoeveelheid plaque was significant lager (p=0.03) dan met CHX-CPC-

Zn, dewelke op zijn beurt significant (p=0.005) meer effectief was dan CHX-NaF. 

Wat betreft het bacterieel beslag op het tongdorsum werd er op het eind van de 

studie een lichte stijging in aërobe bacteriën gevonden met het gebruik van CHX-
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NaF. Voor CHX-ALC (p≤0.01) en CHX-CPC-Zn (p≤0.001) werden significante 

reducties gevonden voor het aantal aërobe en anaërobe bacteriën. Naast de 

bacteriële last op de tong werd ook de bacteriële last in het speeksel gemeten. Alle 3 

de producten reduceerden het aantal aërobe en anaërobe bacteriën in het speeksel. 

Alhoewel ook hier het aantal bacteriën op het einde significant hoger (p≤0.01) was 

voor CHX-NaF in vergelijking met de andere twee producten. Alle 

mondspoelmiddelen resulteerden in significante dalingen, ook al werd er geen 

mechanische reiniging toegepast, van organoleptische en tongbeslag scores 

(p<0.001) in vergelijking met de begin waarden. Ook deze studie kon aantonen dat 

chloorhexidine bevattende mondspoelmiddelen een effect hebben op halitosis. Enkel 

CHX-NaF had een lagere antibacteriële activiteit, dit waarschijnlijk door de 

antagonistische activiteit van natriumfluoride op chloorhexidine. Dit was in 

overeenstemming met Roldan et al. (2004). Vervanging van alcohol door 

cetylpyridiniumchloride deed de antibacteriële activiteit van chloorhexidine niet 

dalen. Het bijkomende voordeel hiervan was dat de smaak van het 

mondspoelmiddel beter was. Het combinatie preparaat Halita® was hier het meest 

effectief, dat is deels te wijten aan het maskerende effect van zinkchloride wat zorgt 

voor een conversie van H2S en CH3SH naar niet vluchtige zwavelstoffen. Hierdoor 

vermindert de halitosis maar de causale factor wordt niet gereduceerd. De causale 

factor wordt aangepakt door de aanwezigheid van chloorhexidine in het preparaat.  

 

Quirynen et al. (2002) 

Het doel van deze studie was het nagaan van de impact van de 

mondspoelmiddelen/tandpasta op de ochtendadem zonder mechanische plaque 

controle tussendoor. De waarden van de vluchtige zwavelstoffen bleven 

onveranderd voor het placebo, de waarden stegen licht met gebruik van de 

tandpasta en de waarden voor de overige drie monspoelmiddelen daalden 

significant (p<0.001). De laagste waarden werden bereikt voor CHX-CPC-Zn, 

gevolgd door CHX-ALC en AmF/SnF2 mr. Wat betreft organoleptische en tongbeslag 

scores werd er ook een significante reductie (p<0.001) gezien voor de drie 

mondspoelmiddelen en in mindere mate ook bij AmF/SnF2 sl. De novo plaque 

formatie werd voornamelijk geïnhibeerd door CHX-ALC, gevolgd door CHX-CPC-Zn, 

dewelke significant (p=0.001) superieur waren aan AmF/SnF2 mr. Ook de bacteriële 

last in het speeksel en op de tong werd hier onderzocht: het placebo en de 
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tandpasta veranderenden de last in het speeksel niet significant (p>0.20), terwijl dit 

wel het geval was voor de drie mondspoelmiddelen, waarbij CHX-ALC het beste 

scoorde (p<0.005). De bacteriële last op het tongdorsum werd enkel met het gebruik 

van CHX-ALC significant gereduceerd (p=0.001). Tot slot werd er hier ook een 

subjectieve evaluatie uitgevoerd van de subjectieve ervaringen van de 

proefpersonen. Hieruit bleek dat CHX-ALC significant slechter (p<0.0001) scoorde 

dan de andere producten op het gebied van smaak van het product, verandering in 

voedselsmaak en verandering in sensitiviteit van de tong. De superioriteit in reductie 

van bacteriële last en plaque inhibitie van CHX-ALC boven CHX-CPC-Zn en 

AmF/SnF2 mr is te wijten aan het dosisafhankelijke effect van chloorhexidine (0.2% 

versus 0.05% versus 0%). Tinionen zijn gekend om hun antibacteriële en antiplaque 

activiteit, terwijl aminefluoride gekend is om zijn cariës inhiberende effect. Zij waren 

beiden de effectieve bestandsdelen in het AmF/SnF2 mondspoelmiddel. De 

effectiviteit van de AmF/SnF2 tandpasta was beduidend inferieur aan de drie 

gebruikte mondspoelmiddelen, waarschijnlijk door een gereduceerde oplosbaarheid 

van de pasta en een lagere hoeveelheid van actieve ingrediënten ten op zichte van 

het AmF/SnF2 mondspoelmiddel (aminefluoride: 125 ppm Fˉ versus 350 ppm Fˉ en 

tinfluoride 125 ppm Fˉ versus 1050 ppm Fˉ). Ochtend halitosis kan succesvol 

gereduceerd worden door het tweemaal dagelijks gebruik van CHX-ALC, CHX-CPC-

Zn of AmF/SnF2 mondspoeling. Subjectief gaat de voorkeur eerder uit naar de 

laatste twee.  

 

Greenstein et al. (1997) 

Uit onderzoek of oxidatiemiddelen een effect hebben op het reduceren van halitosis, 

bleek dat enkel Desaquick forte in staat was deze significant te reduceren voor 3 

uur. Dit effect is voornamelijk te wijten aan het actieve bestandsdeel 

dehydroascorbinezuur. Greenstein et al. (1997) was de eerste studie die een anti-

halitosis effect van 3 uur aantoonde voor een oxidatiemiddel (Desaquick forte). 

Verder onderzoek is nodig om een langduriger effect te evalueren.  

 

Peruzzo et al. (2006) 

Een chloordioxide 0.1% mondspoelmiddel is in staat de productie van vluchtige 

zwavelstoffen te inhiberen bij gezonde patiënten na een periode van vier dagen in 

vergelijking met een placebo (concentratie vluchtige zwavelstoffen -12% versus 
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112.9%, p<0.001). Maar een vergelijking tussen de concentratie vluchtige 

zwavelstoffen aan het begin en aan het eind van een behandeling met het 0.1% 

choordioxide mondspoelmiddel leverde geen significant verschil op (p=0.48). Er 

werd wel een tweevoudige verhoging waargenomen van vluchtige zwavelstoffen bij 

het placebo (p=0.03). Dit verklaart het gevonden significante verschil tussen beide 

producten. Er werd een voordelig effect gevonden van een chloordioxide 

mondspoelmiddel op de controle van halitosis, maar toekomstige studies moeten 

uitwijzen of dit bevestigd kan worden. Deze studie werd namelijk uitgevoerd op een 

kleine steekproef (n=14) en heeft hierdoor ook weinig power.  

 

Combinatie van mechanische en chemische reductie  

Het effect van de combinatietherapie tandenpoetsen en tongpoetsen met een 

triclosan tandpasta (0.280% triclosan + 0.321% natriumfluoride) op de concentratie 

vluchtige zwavelstoffen werd onderzocht door Farrell et al. (2006), waarbij dit regime 

werd vergeleken met enkel tandenpoetsen met een triclosan tandpasta of enkel 

tandenpoetsen met een controle tandpasta (0.243% natriumfluoride) over een 

periode van 27 uur. Triclosan is een breedspectrum antibacterieel middel dat veel 

wordt toegepast in huidverzorgingsproducten, tandpasta’s, desinfecterende 

producten, zepen en hygiëne producten. Het is effectief tegen zowel gram-negatieve 

als gram-positieve bacteriën en sommige schimmels. Bij lage concentraties is het 

bacteriostatisch en bij hoge concentraties zelfs bactericide. Beide triclosan regimes 

toonden een significante halitosis reductie aan (p<0.001 voor tanden- en 

tongpoetsen, en p=0.026 voor tandenpoetsen alleen) in vergelijking met de 

controlegroep. Vergelijking van deze twee regimes liet zien dat tandenpoetsen + 

tongpoetsen een additioneel voordeel bood (reductie concentratie vluchtige 

zwavelstoffen met 16%) in vergelijking met tandenpoetsen alleen (reductie vluchtige 

zwavelstoffen 7%). Subjectieve evaluatie van de adem toonde aan dat na een 

triclosan regime de adem frisser werd bevonden dan na het controle regime. Tevens 

zorgde tongpoetsen voor een significante toename in perceptie van een schone 

tong.  

 

In tegenstelling tot de vorige onderzoekers zette Quirynen et al. (2005) een studie op 

die liep over een tijdsbestek van 6 maanden, waarbij de impact van een initiële 

parodontale therapie (inclusief dagelijks tongschrapen) op ademparameters werd 



Masterproef I & II – Sophie de Danschutter – 2e Master Geneeskunde 2008-2009 - 33 - 

onderzocht bij patiënten met matige parodontitis en waarbij tevens het additionele 

effect van twee mondspoelmiddelen (0.2% CHX + ALC en 0.05% CHX + 0.05% 

CPC) werd getest in vergelijking met placebo. Na een behandeling van 6 maanden 

werden voor alle groepen een daling gezien in de concentratie vluchtige 

zwavelstoffen, maar deze was enkel significant voor de CHX+CPC groep (p=0.03). 

De tongbeslag score was significant gedaald in de placebogroep en de CHX+CPC 

groep (p<0.05), de verkleuring van de tong in de CHX+ALC groep werd als 

verwarrend ervaren bij het beoordelen van de tongbeslag score. De placebogroep 

slaagde er niet in de microbiële last op de tanden, op de tong en in het speeksel te 

reduceren, deze bleef constant over de tijd (p>0.20). Maar er werden wel significante 

reducties (p<0.001) gevonden in de twee overige groepen. Langdurig effect van een 

initiële mechanische reiniging gevolgd door 6 maanden 2x per dag spoelen met een 

mondspoelmiddel en gebruik te maken van een tongschraper zorgen voor significant 

betere reductie in microbiële last dan alleen gebruik te maken van een mechanische 

behandeling. Microbiële reducties bleken moeilijker te behalen zonder het gebruik 

van een antiseptica. Deze studies lieten zien dat een combinatie van een chemische 

en mechanische behandeling succesvol kan zijn in de behandeling van halitosis. 

 
Niet-orale behandeling 

Zoals eerder aangehaald bij determinanten werd er een significante correlatie 

aangetoond tussen H. pylori eradicatie en het verdwijnen van halitosis (Ierardi et al., 

1998). Bij een bewezen H.pylori infectie als oorzaak van halitosis, kan eradicatie 

therapie dus van nut zijn om de halitosis te behandelen.   
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IV. Discussie 
 

IV.a. Determinanten 
 

Halitosis wordt veroorzaakt door een samenspel van verschillende factoren. Uit de 

literatuurstudie kwamen een aantal determinanten naar voren die verantwoordelijk 

kunnen zijn voor een slechte adem. In willekeurige volgorde omvatten deze een 

verminderde speekselvloed, een hogere hoeveelheid aan eiwitten in het speeksel, 

een lage hoeveelheid van S-IgA in het speeksel, de hoeveelheid en de soorten 

bacteriën aanwezig in de mond, een grotere hoeveelheid aan tongbeslag, een 

slechte parodontale status, de aanwezigheid van H. pylori, het gebruik van alcohol 

en tot slot een hoge BMI. Men zou verwachten dat roken in correlatie staat met 

halitosis, maar dit is tot op heden nog niet aangetoond. Er zijn ook nog geen 

aanwijzingen gevonden dat socio-economische factoren, kennis van orale 

gezondheid, frequentie van tandartsbezoeken en geslacht een rol zouden de spelen 

bij halitosis. 

 

De helft van de studies voor de determinanten zijn cross-sectionele studies. Deze 

kunnen door hun design onmogelijk een oorzakelijk verband aantonen tussen de 

onderzochte determinant en halitosis. Terwijl het andere deel van de studies een 

case-control design hebben, dewelke wel in staat zijn om een verband aan te tonen. 

De determinanten die uit de case-control studies komen hebben bijgevolg ook meer 

evidentie.  

 

De resultaten van de studies over de speekselvloed ratio (Koshimune et al., 2003 en 

Sopapornamorn et al., 2007) zijn vrij homogeen; er wordt een verband aangetoond 

tussen de speekselvloed ratio en de concentratie vluchtige zwavelstoffen maar de 

speekselvloed ratio werd niet steeds op dezelfde manier gedefinieerd (hoge 

waarden van vluchtige zwavelstoffen bij extreem lage speekselvloed ratio <0.1 

ml/min versus significant verband bij lage speekselvloed ratio van gemiddeld 0.4 

ml/min). Dit verschil is mede te wijten aan de gebruikte studiedesigns (cross-

sectioneel versus case-control). Zoals eerder vermeld is deze laatste wel in staat om 

een oorzakelijk verband aan te tonen.  
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De studies wat betreft de mondbacteriën, daarentegen, zijn eerder heterogeen 

(Haraszthy et al., 2007 en Kazor et al., 2003); ze tonen tegenstrijdige resultaten, 

hoewel er toch gebruik werd gemaakt van het zelfde studiedesign (case-control). Dit 

is waarschijnlijk tot stand gekomen doordat er verschillende grenswaarden werden 

gebruikt om de participanten in te delen in een halitose groep en een gezonde 

groep. Het aantal participanten is in beide studies ook wat beperkt, respectievelijk 13 

en 11. Verder uitgebreid onderzoek is nodig om een representatiever beeld te krijgen 

van de bacteriële mondflora.  

 

Als men de determinant tongbeslag bekijkt, wijkt de studie van Lee et al. (2003) af 

van de twee andere studies (Liu et al., 2007 en Hinode et al., 2003). De reden 

hiervoor is dat hun populatie enkel werd ingedeeld op basis van de hoeveelheid 

CH3SH, terwijl de andere studies rekening hielden met het totaal aantal vluchtige 

zwavelstoffen. De resultaten over de parodontale status in deze studies wijzen 

allemaal dezelfde richting op, ze zijn consistent. Parodontale gezondheid is van 

belang voor het tegengaan van halitosis.  

 

Of alcoholinname en BMI daadwerkelijk onafhankelijke factoren zijn voor halitosis is 

tot nu toe nog niet duidelijk. Rosenberg et al. (2007) onderzocht in zijn cross-

sectionele studie naar voorspellende factoren voor halitosis. Om meer evidentie te 

bekomen voor deze determinanten is er ook hier meer onderzoek voor nodig. 

 

Mogelijks zijn er nog andere determinanten onderzocht die verantwoordelijk kunnen 

zijn voor halitosis, maar doordat negatieve resultaten niet gauw gepubliceerd worden 

(publicatie bias)  zullen deze niet beschikbaar zijn voor andere onderzoekers.  

 

 

IV.b. Behandeling 
 
Naar de behandeling van halitosis is veel onderzoek gedaan. Ochtend halitosis 

wordt vaak gebruikt als model voor het testen van verschillende klinische methodes 

in de behandeling van halitosis, in plaats van te werken met echte halitosis 

patiënten. Dit model is algemeen geaccepteerd, aangezien het aanwerven van 

patiënten met echte halitosis moeilijk is onder andere vanwege de privacy, het 
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gevoel van schaamte bij de patiënten en de vervelende onderzoekingen. Een 

bijkomende moeilijkheid is het probleem van het standaardiseren van halitosis 

patiënten (Quirynen et al., 2002). Ondanks dat dit model algemeen geaccepteerd is, 

is er geen bewijs dat behandelingsprotocollen die effectief zijn bij ochtend halitosis 

ook effectief zijn bij mensen met halitosis (Faveri et al., 2006). De evidentie van zulk 

soort studies kun je daarom ook in vraag stellen. 

 

Het studiedesign van de geïncludeerde artikels betreft gerandomiseerde klinische 

onderzoeken, waarvan men kan aannemen dat de resultaten van dergelijk 

onderzoek een hoge graad van evidentie hebben. Opmerkelijk is dat de meeste 

studies gebruik maakten van jong volwassenen/studenten. Men kan zich hierbij 

afvragen of deze resultaten zonder meer kunnen worden overgedragen naar de 

groep oudere volwassenen.  

 

De artikels die handelen over mechanische reiniging van de tong bekomen 

homogene resultaten; de grootste reductie wordt behaald met het gebruik van een 

tongschraper. Ook de subjectieve evaluatie door de patiënt is in het voordeel van de 

tongschraper (vergeleken met een tandenborstel) dit met name wat betreft een 

verminderde braakreflex en een beter comfort. De verschillen in reductie van 

concentratie van vluchtige zwavelstoffen tussen de twee klinische trials die 

Outhouse et al. (2006) besprak, kunnen verklaard worden door de duur van de trials 

(éénmalig gebruik versus een week gebruik). Quirynen et al. (2005) onderzocht het 

langere termijn effect van mechanische reductie van tongbeslag op halitosis door 

middel van een éénmalige parodontale sanering van de mond gevolgd door 

dagelijks tongschrapen en het gebruik van een placebo mondspoelmiddel 

gedurende 6 maanden. Dit regime zorgde voor een significante daling van de 

tongbeslag score, maar de microbiële last in de mond bleef constant over de tijd. 

Gebruik van een actief mondspoelmiddel zoals 0.2% CHX + ALC of 0.05% CHX + 

0.05% CPC in plaats van placebo resulteerde wel in een significante reductie van de 

microbiële last. Dit geeft aan dat mechanische + chemische reiniging superieur is 

aan mechanische reiniging alleen.  

 

Wat betreft de chemische reductie van halitosis is er ook sprake van homogeniteit 

van de resultaten. Uit elke studie die de chloorhexidine bevattende 
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mondspoelmiddelen heeft onderzocht (Carvalho et al., 2005, Winkel et al., 2003, 

Roldan et al., 2004, van Steenberghe et al., 2001 en Quirynen et al., 2002) blijkt dat 

deze middelen erg succesvol zijn in het reduceren van slechte adem dankzij hun 

antibacteriële effect op supragingivale plaque en de bacteriële last in het speeksel 

en op de tong. Het additionele effect van CHX+CPC+Zn zit hem in het maskerende 

effect van zinkchloride, waardoor conversie optreedt van vluchtige zwavelstoffen 

naar niet vluchtige zwavelstoffen. Essentiële oliën bevattende en 

aminefluoride/tinfluoride bevattende mondspoelmiddelen blijken ook effectief te zijn 

in de behandeling van halitosis, maar dit wel in mindere mate. Aangezien al deze 

mondspoelmiddelen onderzocht werden in gerandomiseerde klinische studies, is de 

evidentie van deze conclusies erg hoog.   

 

Ook voor de combinatietherapie mechanische en chemische reductie zijn de 

resultaten homogeen. De evidentie van de resultaten van Quirynen et al. (2005) is 

hoger dan deze van Farrell et al. (2006) aangezien deze eerste gebruik maakte van 

een langere follow-up binnen de studie (6 maanden versus 27 uur). Afgezien van dit 

tijdsbestek wijzen de resultaten in dezelfde richting en zijn ze dus consistent.  

 

Het is belangrijk om te beseffen dat ook voor de behandeling van halitosis er sprake 

kan zijn van publicatie bias, onderzoekers zijn vaak geneigd om enkel de positieve 

resultaten te publiceren.  
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V. Conclusie 
 

Halitosis is een multifactorieel proces dat wordt veroorzaakt door een interactie van 

verschillende determinanten. De belangrijkste zijn parodontale status, tongbeslag, 

speekselkarakteristieken, speekselvloed ratio en de verschillende bacteriën die 

aanwezig zijn in de mond. Tot nu toe zijn er ook enkele mogelijke externe factoren, 

zoals chronisch alcohol gebruik en BMI, gevonden die invloed zouden hebben op het 

ontstaan van halitosis.  

 

De behandeling van essentiële halitosis kan bestaan uit tongschrapen/tongpoetsen 

of door gebruik te maken van commercieel verkrijgbare mondspoelmiddelen, best op 

basis van chloorhexidine. Het beste resultaat wordt bekomen als beide 

behandelingen, mechanische reductie en chemische reductie, samen in combinatie 

worden gebruikt voor een langere periode. Kortom een goede mondhygiëne is een 

belangrijke factor in het voorkomen en behandelen van halitosis. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Masterproef I & II – Sophie de Danschutter – 2e Master Geneeskunde 2008-2009 - 39 - 

VI. Referenties 
 
Geïncludeerde artikels 
 

ADLER I., DENNINGHOFF V.C., ALVAREZ M.I., AVAGNINA A., YOSHIDA R., 

ELSNER B. : Helicobacter pyroli Associated with Glottitis and Halitosis. 

Helicobacter., 2005, 10, 312-317. 

 

CARVALHO M.D., TABCHOURY C.M., CURY J.A., TOLEDO S., NOGUEIRA-FILHO 

G.R. : Impact of mouthtrinses on morning bad breath in healty subjects. J Clin 

Periodontol., 2004, 31, 85-90. 

 

FARRELL S., BAKER R.A., SOMOGYI-MANN M., WITT J.J., GERLACH R.W. : Oral 

malodour reduction by a combination of chemotherapeutical and mechanical 

treatments. Clin Oral Invest., 2006, 10, 157-163. 

 

FAVERI M., HAYACIBARA M.F., PUPIO G.C., CURY J.A., TSUZUKI C.O., 

HAYACIBARA R.M. : A cross-over study on the effect of various therapeutic 

approaches to morning breath odor. J Clin Periodontol., 2006, 33, 555-560. 

 

FIGUEIREDO L.C., ROSETTI E.P., MARCANTONIO E., MARCANTONIO R.A.C., 

SALVADOR S.L. : The Relationship of Oral Malodor in Patients With or Without 

Periodontal Disease. J Periodontol., 2002, 73, 1338-1342. 

 

FINE D.H., FURGANG D., SINATRA K., CHARLES C., MCGUIRE A., KUMAR L.D. : 

In vivo antimicrobial effectiveness of an essential oil-containing mounth rinse 12 h 

after a single use and 14 days’ use. J Clin Periodontol., 2005, 32, 335-340. 

 

GREENSTEIN R.B., GOLDBERG S., MARKU-COHEN S., STERER N., 

ROSENBERG M. : Reduction of Oral Malodor by Oxidizing Lozenges. J Periodontol., 

1997, 68, 1176-1181. 

 



Masterproef I & II – Sophie de Danschutter – 2e Master Geneeskunde 2008-2009 - 40 - 

HARASZTHY V.I., ZAMBON J.J., SREENIVASAN P.K., ZAMBON M.M., GERBER 

D., REGO R., PARKER C. : Identification of oral bacterial species associated with 

halitosis. J Am Dent Assoc., 2007, 138, 1113-1120. 

 

HINODE D., FUKUI M., YOKOYAMA N., YOKOYAMA M., YOSHIOKA M., 

NAKAMURA R. : Relationship between tongue coating and secretory-

immunoglobulin A level in saliva obtained from patients complaining of oral malodor. 

J Clin Periodontol., 2003, 30, 1017-1023. 

 

IERARDI E., AMORUSO A., LA NOTTE T.,  FRANCAVILLA R., CASTELLANETA 

S., MARRAZZA E., MONNO R.A., FRANCAVILLA A. : Halitosis and Helicobacter 

pylori A Possible Relationship. Dig Dis Sci., 1998, 43, 2733-2737. 

 

KAZOR C.E., MITCHELL P.M., LEE A.M., STOKES L.N., LOESCHE W.J., 

DEWHIRST F.E., PASTER B.J. : Diversity of Bacterial Populations on the Tongue 

Dorsa of Patients with Halitosis and Healthy Patients. J Clin Microbiol., 2003, 41, 

558-563. 

 

KOSHIMUNE S., AWANO S., GOHARA K., KURIHARA E., ANSAI T., TAKEHARA 

T. : Low salivary flow and volatile sulfur compounds in mouth air. Oral Surg Oral Med 

Oral Pathol Oral Radiol Endod., 2003, 96, 38-41. 

 

LEE C.H., KHO H.S., CHUNG S.C., LEE S.W., KIM Y.K. : The Relationship Between 

Volatile Sulfur Compounds and Major Halitosis-Inducing Factors. J Periodontol., 

2003, 74, 32-37. 

 

LIU X.N., SHINADA K., CHEN X.C., ZHANG B.X., YEAGAKI Y., KAWAGUCHI Y. : 

Oral malodour-related parameters in the Chinese general population. J Clin 

Periodontol., 2006, 33, 31-36. 

 

OHO T., YOSHIDA Y., SHIMAZAKI Y., YAMASHITA Y., KOGA T. : Psychological 

condition of patients complaining of halitosis. J Dent., 2001, 29, 31-33. 

 



Masterproef I & II – Sophie de Danschutter – 2e Master Geneeskunde 2008-2009 - 41 - 

OUTHOUSE T.L., AL-ALAWI R., FEDOROWICZ Z., KEENAN J.V. : Tongue 

scraping for treating halitosis. Cochrane Database of Systematic Reviews, 2000, 2. 

 

PERUZZO D.C., JANDIROBA P.F., NOGUEIRA FILHO G. DA R. : Use of  0.1% 

chlorine dioxide to inhibit the formation of morning volatile sulphur compounds 

(VSC). Braz Oral Res., 2007, 21, 70-74. 

 

QUIRYNEN M., AVONTROODT P., SOERS C., ZHAO H., PAUWELS M., COUCKE 

W., VAN STEENBERGHE D. : The efficacy of amine fluoride/stannous fluoride in the 

suppression of morning breath odour. J Clin Periodontol., 2002, 29, 944-954. 

 

QUIRYNEN M., AVONTROODT P., SOERS C., ZHAO H., PAUWELS M., VAN 

STEENBERGHE D. : Impact of tongue cleansers on microbial load and taste. J Clin 

Periodontol., 2004, 31, 506-510. 

 

QUIRYNEN M., ZHAO H., SOERS C., DEKEYSER C., PAUWELS M., COUCKE W., 

VAN STEENBERGHE D. : The Impact of Periodontal Therapy and the Adjunctive 

Effect of Antiseptics on Breath Odor-Related Outcome Variables: A Double-Blind 

Randomized Study. J Periodontol., 2005, 76, 705-712. 

 

ROLDAN S., HERRERA D., SANTA-CRUZ I., O’CONNOR A., GONZALEZ I., SANZ 

M. : Comparative effects of different chlorhexidine mouth-rinse formulations on 

volatile sulphur compounds and salivary bacterial counts. J Clin Periodontol., 2004, 

31, 1128-1134. 

 

ROSENBERG M., KNAAN T., COHEN D. : Association among Bad Breath, Body 

Mass Index, and Alcohol intake. J Dent Res., 2007, 86, 997-1000. 

 

SOPAPORNAMORN P., UENO M., SHINADA K., YANAGISHITA M., KAWAGUCHI 

Y. : Relationship between total salivary protein content and volatile sulfur compounds 

levels in malodour patients. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod., 

2007, 103, 655-660. 

 



Masterproef I & II – Sophie de Danschutter – 2e Master Geneeskunde 2008-2009 - 42 - 

VAN STEENBERGHE D., AVONTROODT P., PEETERS W., PAUWELS M., 

COUCKE W., LIJNEN A., QUIRYNEN M. : Effect of Different Mouthrinses on 

Morning Breath. J Periodontol., 2001, 72, 1183-1191. 

 

WASHIO J., SATO T., KOSEKI T., TAKAHASHI N. : Hydrogen sulfide-producing 

bacteria in tongue biofilm and their relationship with oral malodour. J Med Microbiol., 

2005, 54, 889-895. 

 

WINKEL E.G., ROLDAN S., VAN WINKELHOFF A.J., HERRERA D., SANZ M. : 

Clinical effects of a new mouthrinse containing chlorhexidine, cetylpyridinium 

chloride and zinc-lactate on oral halitosis. J Clin Periodontol, 2003, 30, 300-306. 

 
 
Geëxcludeerde artikels 

 

ANSAI T., TAKEHARA T. : Tonsillolith as a halitosis-inducing factor. Br Dent J., 

2005, 198, 263-264. 

 

BURTON J.P., CHILCOTT C.N., MOORE C.J., SPEISER G., TAGG J.R. : A 

preliminary study of the effect of probiotic Streptococcus salivarius K12 on oral 

malodour parameters. J Appl Microbiol., 2006, 100, 754-764. 

 

FINKELSTEIN Y., TALMI Y.P., OPHIR D., BERGER G. : Laser cryptolysis for the 

treatment of halitosis. Otolaryngol Head Neck Surg., 2004, 131, 372-377. 

 

HUR M.H., PARK J., MADDOCK-JENNINGS W., KIM D.O., LEE M.S. : Reduction of 

Mouth Malodour and Volatile Sulphur Compounds in Intensive Care Patients using 

an Essential Oil Mouthwash. Phytother Res., 2007, 21, 641-643. 

 

KATZ J., SHENKMAN A., STAVROPOULOS F., MELZER E. : Oral signs and 

symptoms in relation to disease activity and site of involvement in patients with 

inflammatory bowel disease. Oral Dis., 2003, 9, 34-40. 

 



Masterproef I & II – Sophie de Danschutter – 2e Master Geneeskunde 2008-2009 - 43 - 

KOZLOVSKY A., GOLDBERG S., NATOUR I., ROGATKY-GAT A., GELERNTER I., 

ROSENBERG M. : Efficacy of a 2-Phase Oil: Water Mouthrinse in Controlling Oral 

Malodor, Gingivitis, and Plaque. J Periodontol., 1996, 67, 577-582. 

 

MOSHKOWITZ M., HOROWITZ N., LESHNO M., HALPERN Z. : Halitosis and 

gastroesophagal reflux disease: a possible association. Oral Dis., 2007, 13, 581-585. 

 

NADANOVSKY P., CARVALHO L.B.M., PONCE DE LEON A. : Oral malodour and 

its association with age and sex in a general population in Brazil. Oral Dis., 2007, 13, 

105-109. 

 

PEDRAZZI V., SATO S., DE MATTOS M. DA G., LARA E.H., PANZERI H. : Tongue-

Cleaning Methods: A Comparative Clinical Trial Employing a Toothbrush and a 

Tongue Scraper. J Periodontol., 2004, 75, 1009-1012. 

 

ROLDAN S., HERRERA D., O’CONNOR A., CONZALEZ I., SANZ M. : A combined 

therapeutic approach to manage oral halitosis, a 3 month prospective case series. J 

Periodontol., 2005, 76, 1025-1033. 

 

RÖSING C.K., JONSKI G., ROLLA G. : Compararive analysis of some mounthrinsis 

on the production of volatile sulfur-containing compounds. Acta Odontol Scand., 

2002, 60, 10-12. 

 

SAUREZ F.L., FURNE J.K., SPRINGFIELD J., LEVITT M.D. : Morning Breath Odor: 

Influence of Treatments on Sulfur Gases. J Dent Res., 2000, 79, 1773-1777. 

 

SÖDER B., JOHANSSON B., SÖDER P.O. : The relation between foetor ex ore, oral 

hygiene and periodontal disease. Swed Dent J., 2000, 24, 73-82. 

 

SREENIVASAN P.K. : The effects of a triclosan/copolymer dentrifice on oral bacteria 

including those producing hydrogen sulphide. Eur J Oral Sci., 2003, 111, 223-227. 

 



Masterproef I & II – Sophie de Danschutter – 2e Master Geneeskunde 2008-2009 - 44 - 

SREENIVASAN P.K., GITTINS E. : The effects of a chlorhexidine mouthrinse on 

culturable microorganisms of the tongue and saliva. Microbiol Res., 2004, 159, 365-

370. 

 

SREENIVASAN P.K., GITTINS E. : Effects of low dose chlorhexidine mouthrinses on 

oral bacteria and salivary microflora including those producing hydrogen sulfide. Oral 

Microbiol Immunol., 2004, 19, 309-313. 

 

TANAKA M., ANGURI H., NISHIDAN., OJIMA M., NAGATA H., SHIZUKUISHI S. : 

Reliabibity of clinical parameters for predicting the outcome of oral malodor 

treatment. J Dent Res., 2003, 82, 518-522. 

 

YOUNG A., JONSKI G., RÖLLA G. : A study of triclosan and its solubulizers as 

inhibitors of oral malodour. J Clin Periodontol., 2002, 29, 1078-1081. 

 

YOUNG A., JONSKI G., RÖLLA G. : Inhibition of orally produces volatile sulfur 

compounds by zinc, chlorhexidine of cetylpyridinium chloride --- effect of 

concentration. Eur J Oral Sci., 2003, 111, 400-404. 

 

 

Artikels gebruikt voor inleiding 

 

ALMAS K., AL-HAWISH A., AL-KHAMIS W. : Oral Hygiene Practices, Smoking 

Habits, and Self-Perceived Oral Malodor Among Dental Students. J Contemp Dent 

Pract., 2003, 4, 77-90. 

 

LIU X.N., SHINADA K., CHEN X.C., ZHANG B.X., YEAGAKI Y., KAWAGUCHI Y. : 

Oral malodour-related parameters in the Chinese general population. J Clin 

Periodontol., 2006, 33, 31-36.  

 

NADANOVSKY P., CARVALHO L.B.M., PONCE DE LEON A. : Oral malodour and 

its association with age and sex in a general population in Brazil. Oral Dis., 2007, 13, 

105-109. 

 



Masterproef I & II – Sophie de Danschutter – 2e Master Geneeskunde 2008-2009 - 45 - 

QUIRYNEN M., ZHAO H., VAN STEENBERGHE D. : Review of the treatment 

strategies for oral malodour. Clin Oral Investig., 2002, 6, 1-10. 

 

ROSENBERG M., KNAAN T., COHEN D. : Association among Bad Breath, Body 

Mass Index, and Alcohol Intake. J Dent Res., 2007, 86, 997-1000.  

 

VAN DEN BROEK A.M., FEENSTRA L., DE BAAT C. : A review of the current 

literature on management of halitosis. Oral Dis., 2006, 14, 30-39. 

 

VAN DEN BROEK A.M., FEENSTRA L., DE BAAT C. : A review of the current 

literature on aetiologie and measurement methods of halitosis. J Dent., 2007, 35, 

627-635. 

 

YAEGAKI K., COIL J.M. : Examination, Classification, and Treatment of Halitosis; 

Clinical Perspectives. J Can Dent Assoc., 2000, 66, 257-261. 

 


