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H
andtandenborstels kennen reeds 
een lange bestaansgeschiedenis die 
is terug te voeren tot de Chinezen 
ver voor het begin van onze jaartel-

ling. Tegenwoordig zijn ze in verschillende 
soorten, maten, vormen, kleuren en ma-
terialen te koop. Ze hebben op een enkele 
uitzondering na met elkaar gemeen dat de 
borstelharen van nylon zijn gemaakt. Een 
uitvinding van net voor de Tweede Wereld 
oorlog die een handtandenborstel betaal-
baar heeft gemaakt voor het brede publiek. 
Ongeacht hoe geavanceerd de tandenbor-
stel is, zal deze niet eeuwig mee gaan. Slij-
tage van de tandenborstel kan een negatief 
effect hebben op de effectiviteit. De Ame-
rican Dental Association (ADA) raadt dan 
ook aan elke 3-4 maanden een nieuwe bor-
stel te kopen. 

Onderzoek
Op ACTA is een onderzoek uitgevoerd met 
als doel de effectiviteit van een drie maan-
den oude tandenborstel te vergelijken 
met een nieuwe tandenborstel. Voor deze 
studie werden vrijwilligers, (niet-tand-
heelkundige) studenten van verschillende 
universiteiten en hogescholen in en rond 
Amsterdam gevraagd om mee te doen. De 
proefpersonen voldeden aan de volgende 

criteria: goede algemene gezondheid, mi-
nimaal 18 jaar, geen pockets >5mm of ge-
generaliseerde recessies en een dagelijks 
gebruik van een handtandenborstel. Na de 
screening ontvingen de proefpersonen een 
standard tandenborstel waarmee zij drie 
maanden lang thuis moesten poetsten. Dit 
werd daarmee de  ‘oude borstel’ die werd 
gebruikt tijdens het onderzoek en de slijta-
ge van de borstelharen werd beoordeeld en 
gescoord (zie tabel & figuur 1). 

Resultaten
Voor het poetsexperiment werden de proef-
personen verzocht 48 uur niet te poetsen, 
waarna de ene helft van de mond met een 
‘nieuwe’ en de andere helft van de mond 
met de ‘oude’ borstel werd gepoetst. Zoals 
logischerwijs was te verwachten, bleek dat 
de oude tandenborstel gemiddeld signi-
ficant minder plaque verwijderde dan de 
nieuwe tandborstel. Het verschil was niet 
groot; gemiddeld ± 0,15 op een Plaque In-
dex schaal van 0 tot 5, dat is globaal om 
te rekenen naar 3%. Nadere analyse liet 
zien dat in relatie tot de mate van slijta-
ge de tandenborstels die slijtage score 3 of 
4 hadden in geen enkel geval méér plaque 
verwijderden dan een nieuwe borstel (zie 
tabel 2).

Wanneer is het tijd voor

Een nieuwe 
tandenborstel
Algemeen wordt aangenomen dat tandenborstels elke drie maanden vervangen moeten 

worden. Hoewel dit advies niet op wetenschappelijk bewijs is gebaseerd, lijkt deze 

aanbeveling universeel te zijn. ACTA deed onderzoek naar de effectiviteit van een drie 

maanden oude borstel.
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In ons aanbod:
 
21 november 2014 Nazorg bij implantaten - speciaal gericht op tandartsen 

16 en 17 januari 2015 Suprastructuren op implantaten

13 februari 2015  Parodontale chirurgie in de algemene praktijk

29 en 30 mei 2015  Symposium Clash der lage landen
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Wat leert ons deze bevindingen
De filamenten en tufts behouden niet de ei-
gen vorm en daardoor daalt het vermogen 
plaque effectief te verwijderen. Het precie-
ze moment (in tijd) waarop de borstel ver-
vangen moet worden is echter moeilijk te 
bepalen of samen te vatten in een algemeen 
advies. Het blijkt dat niet zozeer de leeftijd 
van de tandenborstel de bepalende factor is 
met betrekking tot het verlies van effectivi-
teit, maar eerder de mate van slijtage. Dit 
vraagt daarmee om een andere benadering.  
Op basis van de gevonden resultaten kan 
worden geconcludeerd dat de beslissing om 
een handtandenborstel te vervangen het bes-

te kan worden gedaan op basis van de mate 
van slijtage waarbij score 3 en 4 (zie figuur 1) 
het moment aangeeft waarop aanschaf van 
een nieuwe borstel overwogen moet worden. 
Dat zal voor de één wat eerder zijn dan drie 
maanden en voor de ander zal de borstel 
langer meegaan. Onder meer poetskracht en 
poetstechniek zullen hierop van invloed zijn.
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Tip voor de praktijk:

laat de patiënt zijn eigen borstel mee-

brengen, dit vormt een mooie insteek 

voor een gesprek!

Dit is een samenvatting en be-

werking van: 

Plaque-removing efficacy of new 

and used manual toothbrushes 

– a professional brushing study. 

International Journal of Dental 

Hygiene: 2013, (11), pp.237–243. 

N.A.M. Rosema, N.L. Henne-

quin-Hoenderdos, P.A. Versteeg, 

W.H. van Palenstein Helderman, 

U. van der Velden, G.A. van der 

Weijden.

Tabel 1: Conforti index (2003) waarmee door geoefende onderzoekers de mate van slijtage van de 
handtandenborstel werd beoordeeld De index loopt van 0 (geen slijtage) tot 4 (extreme slijtage). Een 
voorbeeld van de scores is te zien in figuur 1.

Tabel 2: Verdeling van de slijtage score van de drie maanden oude ADA borstel. Aangegeven wordt 
in hoeverre de oude meer of minder effectief is dan een nieuwe borstel.

Score 0 Score 1 Score 2 Score 3 Score 4

Figuur 1: Slijtage tandenborstels


