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Overzicht proefschrift 
In hoofdstuk 2 werd de variatie onderzocht van een aantal speekseleiwitten en  
speekselenzymen, en hun onderlinge relaties. Deze eiwitten en enzymen zijn relevant voor 
de mondgezondheid en werden geanalyseerd met behulp van specifieke antilichamen en 
enzymactiviteit-assays. De onderzoekspopulatie bestond uit jonge gezonde volwassenen. 
Hierin werden subgroepen onderzocht, alsmede geslachtsafhankelijke verschillen in 
biochemische samenstelling van speeksel. 
In hoofdstuk 3 werd  de variatie in peptideprofielen van speeksel van gezonde volwassenen 
gekarakteriseerd met behulp van MALDI-TOF mass-spectrometrie. Aan de hand van de 
peptideprofielen werden subgroepen vastgesteld, waarna de functionele verschillen tussen 
deze groepen werden onderzocht. De groep peptiden die kenmerkend waren voor het 
onderscheid van de verschillende subgroepen werd geïdentificeerd en mogelijke 
biochemische mechanismen besproken. 
In hoofdstuk 4 werd een ecosystemisch netwerk voor de gezonde mond gecreëerd door 
functionele biochemische speekselparameters te integreren met gegevens over het 
microbioom in speeksel en metaboloom data van speeksel. De metaboloom data waren 
verkregen met behulp van multi-platform massaspectrometrie, terwijl de microbioom data 
waren verkregen door 16S rRNA sequentieanalyse. 
In hoofdstuk 5 werden veranderingen onderzocht, die optreden in functionele 
biochemische speekselparameters en het metaboloom van speeksel, wanneer de mond van 
gezonde volwassen wordt blootgesteld aan veranderde omstandigheden. Deze 
omstandigheden betroffen het ontstaan van een experimentele gingivitis gedurende twee 
weken. Het effect van erythritol werd middels een gerandomiseerde opzet eveneens 
onderzocht. 
In hoofdstuk 6 werden de veranderingen onderzocht die bij volwassenen optreden in 
peptideprofielen in speeksel tijdens het ontstaan van  een experimentele gingivitis. Het 
effect van erythritol werd in een gerandomiseerde opzet ook onderzocht. 
In hoofdstuk 7 werd een samenvatting van de resultaten gegeven, samen met een algemene 
discussie en een vooruitblik op toekomstig onderzoek. 
De onderzoeken die in dit proefschrift staan beschreven werden uitgevoerd als onderdeel 
van het project ‘Novel strategies to promote oral health’ in het kader van het Top Institute 
Food and Nutrition. De data werden in twee verschillende klinische studies verkregen: een 
cross-sectioneel, observationeel onderzoek met als oogmerk de grenzen van een gezond 
oraal ecosysteem te bepalen (hoofdstuk 2, 3 en 4), en een gerandomiseerd klinisch 



interventieonderzoek waarbij de dynamische interacties in het orale ecosysteem tijdens het 
ontstaan van een milde ontsteking van de gingiva werden onderzocht (hoofdstuk 5 en 6). 


