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Wondgenezing
Wondgenezing in de mond verloopt anders dan op de 
huid. Dit wordt onder andere veroorzaakt doordat het 
weefsel van de orale mucosa anders is opgebouwd dan de 
huid. Ook is de aanwezigheid van speeksel kenmerkend 
voor de mond (3). Het belang van speeksel in mondge-
zondheid is meest duidelijk bij personen met een vermin-
derde speekselproductie (hyposalivatie) bij wie het risico 
op het ontstaan van veel ziekten, zoals cariës, erosie, 
tandvleesontstekingen en mucositis (aften), sterk is 
vergroot.

Speeksel
Speeksel bevat een grote verscheidenheid aan bescher-
mende factoren, waaronder mineralen (met name calcium, 
fosfaat) en eiwitten (zoals mucinen, antimicrobiële 
eiwitten en peptiden) die bijdragen aan een gezonde 
mond. Mucinen bijvoorbeeld spelen een rol bij de smering 
van de mond en zorgen ervoor dat spreken, kauwen en 
slikken wordt vergemakkelijkt. De antimicrobiële eiwitten 
en peptiden, zoals lysozym, lactoferrine, LL37 en histati-
nen, houden op hun beurt schadelijke micro-organismen 
in bedwang. Enkele jaren geleden is ook duidelijk gewor-
den dat sommige speekselpeptiden, de histatinen, een rol 
spelen in het versnellen van wondgenezing (4,5).
Sinds Antonie van Leeuwenhoek weten we dat speeksel 
een groot aantal micro-organismen bevat (6). Aanwezig-
heid van sommige micro-organismen kan leiden tot een 
ontstekingsreactie en heeft daarmee een negatief effect op 
mondgezondheid (7, 8). Het is echter opvallend dat 
ondanks deze hoge aantallen micro-organismen er in de 
mond meestal toch een efficiënte wondgenezing optreedt. 
Bovendien is onlangs duidelijk geworden dat sommige 
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orale bacteriën zelfs mogelijk een belangrijke bijdrage 
leveren aan de homeostase van het orale epitheel (9,10).
Over de potentie van speeksel ter bevordering van wond-
genezing buiten de mond is nog weinig bekend. In het 
huidige onderzoek zal daarom de toepassing van speeksel 
als behandeling bij brandwonden onderzocht worden. Er 
zal onder meer worden gekeken welke wondgenezende 
eigenschappen speeksel in een brandwondmilieu vertoont 
en of er verschillen tussen patiënten te verwachten zijn. 
Daarnaast zal het effect van orale micro-organismen op 
deze genezende eigenschappen worden onderzocht. Tot 
slot zal er gekeken worden naar het effect van speeksel op 
de microbiële samenstelling in ontstoken brandwonden. 
Deze stappen zijn nodig voordat speekseltherapie bij 
brandwondenpatiënten kan worden toegepast. De ver-
wachte looptijd van dit project is ca. twee jaar.
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