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De markt voor mondverzorging-produc-
ten wordt traditioneel gedomineerd door 
tandpasta’s, tandenborstels en andere 
producten die met name tandbederf 
moeten voorkomen. Voor andere onge-
makken in de mond is tot nu toe minder 
aandacht. Onderzoek van NIZO food 
research laat zien dat er mogelijkheden 
voor innovaties zijn.

Anaerobe bacteriën 
Halitose is de officiële naam voor de 
chronisch slechte ademgeur waarvan een 
aanzienlijk deel van de bevolking last 
heeft. Dit is wat anders dan een tijdelijke 
slechte adem na het eten van knoflook, 
uien of specerijen, of door het drinken 
van alcohol. In de meeste gevallen zijn 
anaerobe bacteriën in de mond, die goed 

groeien zonder zuurstof, verantwoorde-
lijk voor halitose. Deze bacteriën neste-
len zich achter op de tong en produceren 
hier stinkende zwavelhoudende verbin-
dingen als waterstofsulfide en methaan-
thiol; gassen die het meest doen denken 
aan rotte eieren en rotte kool. Goede 
hygiëne, zoals tanden poetsen of gebruik 
van mondwaters, dragen bij aan een fris-
sere adem, maar de effecten hiervan zijn 
vaak maar kortstondig. Producten met 
een bewezen werking zijn er niet of nau-
welijks. Daarom is er behoefte aan nieu-
we mogelijkheden om mondgezondheid 
te verbeteren. NIZO doet onderzoek naar 
strategieën om de microbiota in de mond 
te kunnen sturen. Net als in de darm 
leven in de mond tientallen tot honder-
den soorten bacteriën naast elkaar. Een 

evenwichtige microbiota in de mond 
helpt om halitose te voorkomen. Fysiolo-
gische processen in de mond dragen hier 
hun steentje aan bij. Zo heeft de speek-
selproductie een controlerende werking, 
want een overmaat aan bacteriën slik je 
gewoon door. 

Tijdens de slaap of bij veel praten loopt 
de speekselproductie terug, met als 
gevolg een droge mond en verhoogde 
concentraties van zwavelhoudende ver-
bindingen in de adem. Producten of 
ingrediënten die de zwavelgas-produce-
rende bacteriën kunnen remmen zijn 
kansrijke kandidaten in de strijd tegen 
een slechte adem.   

Zwavelgassen bepalen
Een belangrijke rol in het onderzoek is er 
voor de bacteriën die direct verantwoor-
delijk zijn voor problemen in de mond. 
Als deze bacteriën groeien in de aanwe-
zigheid van de aminozuren cysteïne of 
methionine worden zwavelgassen 
gevormd (zie figuur 1). Omzetting van 
cysteïne levert vooral waterstofsulfide, 
methionine leidt tot vorming van 
methaanthiol. De effectiviteit van bacte-
riedodende middelen wordt getest met 
deze collectie. Maar ook remming van de 
groei van deze bacteriën, of een vermin-

Een geschatte 10-30% van de mensen heeft langdurig last van een slechte adem. Simpele 

oplossingen als pepermuntjes of kauwgum helpen niet op lange termijn. Strategieën om de voor 

ademgeur verantwoordelijke bacteriën op de tong terug te dringen lijken meer succes te hebben. 

Door het slim combineren van screeningen in het laboratorium en gerichte studies met gezonde 

proefpersonen kunnen op doeltreffende wijze innovatieve producten voor mondgezondheid 

worden ontwikkeld. Ook toepassingen in voeding komen dan binnen bereik.

Mondgezondheid: meer dan 
tandpasta alleen

‘Probiotica kunnen  
ongewenste bacteriën direct 
wegconcurreren’ 
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derde aanmaak van waterstofsulfide of 
methaanthiol zijn interessant. 
Middelen tegen halitose moeten juist in 
praktijk de ademkwaliteit verbeteren. 
Daarvoor is het nodig ademcomponenten 
goed te kunnen meten. De HalimeterTM is 
een door tandartsen veel gebruikt appa-
raat, maar kan alleen de totale hoeveel-
heid zwavelgassen bepalen. NIZO heeft 
de beschikking over de OralChromaTM die 
de drie belangrijkste zwavelgassen niet 
alleen goed van elkaar kan onderschei-
den, maar ook afzonderlijk kan kwantifi-
ceren: hierdoor kun je waterstofsulfide, 
methaanthiol en dimethylsulfide onaf-
hankelijk van elkaar meten (1). 

Microbiologische analyses
In een verkennende studie, samen met 
onderzoekers van de Universiteit Gronin-
gen en een zuivelbedrijf, is aangetoond 
dat het mogelijk is om thuis uitade-
mingslucht op te vangen en die later op 
de dag in het laboratorium te analyseren. 
Hiermee hebben onderzoekers laten zien 
dat ’s morgens na het wakker worden de 
concentraties van waterstofsulfide en 
methaanthiol in de uitademingslucht zijn 
verhoogd (2, zie ook figuur 2). Dit 
moment van de dag leent zich daarom 
goed voor het onderzoeken van de effec-
ten van bioactieve ingrediënten in gezon-
de proefpersonen.
De toename van zwavelgassen heeft te 
maken met een teruglopende speeksel-
productie tijdens het slapen. Na het ont-
bijt zijn de concentraties bij de meeste 
proefpersonen al niet meer te ruiken. Een 
opvallende waarneming was dat vrouwen 
bij het wakker worden hogere concentra-
ties zwavelverbindingen in hun uitade-
mingslucht hadden dan mannen. Vanuit 
de gedachte dat vrouwen meestal een 
smallere onderkaak, en dus ook kleinere 

speekselklieren hebben dan mannen, is 
dat wellicht niet zo vreemd.
Hoe is de microbiota van de mond te ver-
anderen? Om dit te kunnen bestuderen is 
het noodzakelijk om de samenstelling 
van de microbiota in de mond goed in 
kaart te kunnen brengen. Met geavan-
ceerde methoden zoals ‘barcoded pyro-
sequencing’ kun je in één bepaling een 
gedetailleerd beeld krijgen van de meest 
voorkomende bacteriën in de mond. Wel 
is het belangrijk dat er een goede bio-
informatie infrastructuur is om de grote 
hoeveelheid data die je krijgt goed te 
kunnen analyseren.
Andere methoden, zoals kwantitatieve 
‘PCR’ (polymerase-kettingreactie), bepa-
len nauwkeurig de aantallen van vooraf 
aangemerkte interessante bacteriën. Wel-
ke methode het meest geschikt is voor 
microbiologische analyse hangt af van de 
precieze onderzoeksvraag. Met deze 
methoden kun je in een goed opgezette 
studie aantonen of een behandeling met 
een bioactief ingrediënt de microbiota 
verandert. Ademanalyses tonen in derge-
lijke studies vervolgens aan of ook halito-
se in de proefpersonen is verminderd. 

Pre- en probiotica
Naast middelen die zwavelgas-produce-
rende bacteriën kunnen onderdrukken, is 
er ook speciale aandacht voor pre- en 
probiotica. Deze ingrediënten kennen we 
vooral uit producten voor darmgezond-
heid. Probiotica zijn bacteriën met een 
gezondheidsbevorderende werking, zoals 
te vinden in diverse zuivelproducten. Pre-
biotica zijn vaak complexe suikers die 
dienen als substraat om gezonde bac-
teriën die al in de darm aanwezig zijn 
selectief te stimuleren. Dezelfde ingre-
diënten kunnen ook een rol hebben in de 
mond. Probiotica kunnen ongewenste 

bacteriën direct wegconcurreren of in 
activiteit remmen. Prebiotische suikers 
kunnen de groei van goede bacteriën sti-
muleren waardoor er minder ruimte over-
blijft voor bacteriën die tandbederf of 
halitose veroorzaken. Een belangrijke 
voorwaarde is wel dat deze middelen niet 
direct worden doorgeslikt, maar enige 
tijd in de mond blijven, want alleen daar 
zijn ze effectief. 
In een gerichte screening van mogelijke 
probiotica heeft NIZO voedselveilige 
melkzuurbacteriën gezocht die langere 
tijd de mond blijven koloniseren (4). Dit 
gebeurde door een mengsel met een 
groot aantal verschillende bacteriën aan 
een aantal proefpersonen te geven, en op 
gezette tijden een monster uit de mond 
te nemen. De bacteriën waren vooraf 
gemerkt, zodat ze niet verward konden 
worden met bacteriën uit de normale 
microbiota. Met deze aanpak is ontdekt 
dat stammen tot wel twee weken na con-
sumptie nog aanwezig waren. Lactobacil-
lus salivarius bleef onder andere lang in de 
mond groeien. Of deze soorten ook wer-
kelijk probiotische effecten hebben zoals 
het verbeteren van de ademkwaliteit of 
het verminderen van tandbederf, moet 
blijken uit vervolgonderzoek, maar de 
randvoorwaarden zijn gunstig. 
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Figuur 1. Productie van vluchtige zwavelverbindingen tijdens groei van bacte-
riën die zijn geassocieerd met een slechte adem produceren in media met 
zwavelhoudende aminozuren cysteïne of methionine (3).  

Figuur 2. Gemiddelde concentraties van zwavelhoudende 
verbindingen in ochtendadem van vrijwilligers op verschil-
lende momenten van de ochtend (2).

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600

L-cysteïne in medium

L-methionine in medium

Porphyromonas gingivalis

Tannerella forsythia

Prevotella intermedia

Fusobacterium nucleatum

Totaal vluchtige zwavelverbindingen (ppb) 0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

ontwaken

voor ontbijt

na ontbijt

methaanthiolwaterstofsulfide

p
p

b




