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Baysan en Lynch, 2002

Doel -

Opzet Gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek, split-mouth-ontwerp

Materiaal en methode: 79 deelnemers van ten minste 18 jaar oud met 2 óf 4 beginnende laesies in worteloppervlakken 

met een Clinical Severity Score CLINICAL SEVERITY SCORE van 2 (sclerotisch)

Behandeling met ozon of geen behandeling

Duur 12 maanden

Diagnostiek Clinical Severity Score, Electric Caries Meter en DIAGNOdent

Resultaten Na 6 maanden waren de DIAGNOdent- en Electric Caries Meter-waarden in de ozongroep 

significant beter dan in de controlegroep. Na 12 maanden waren 47% van de laesies hard 

geworden in de ozongroep versus geen in de controlegroep. In de ozongroep gingen 52% van de 

laesies bovendien van Clinical Severity Score II naar Clinical Severity Score I versus 11,6% in de 

controlegroep

Opmerkingen Hoog risico (bias) door onvoldoende methodologische kwaliteit

Onduidelijke blindering

Ozon succesvol? Ja

Geïncludeerd in systematische 

literatuurzoek(en)

Rickard et al, in 2004; Azarpazhooh en Limeback, 2008

Abu-Naba’a, 2003b

Doel -

Opzet Gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek

Materiaal en methode 90 deelnemers van ten minste 12 jaar oud met ten minste 2 carieuze laesies zonder cavitatie

Behandeling met ozon of geen behandeling, 258 laesies in totaal

Duur 12 maanden

Diagnostiek Clinical Severity Score, Electric Caries Meter, DIAGNOdent.

Resultaten Het gebruik van ozon biedt geen consistent en  statistisch relevant voordeel als het gaat om 

effecten op het cariësproces

Opmerkingen Hoog risico op vertekening (bias) door onvoldoende methodologische kwaliteit

Onduidelijke blindering

Er waren problemen met de hoeveelheden ozon (ongelijk) gedurende het onderzoek

Ozon succesvol? Nee

Geïncludeerd in systematische 

literatuurzoek(en):

Rickard et al, in 2004; Azarpazhooh en Limeback, 2008

Abu-Naba’a, 2003a

Doel -

Opzet Gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek

Materiaal en methode 8 deelnemers van ten minste 12 jaar oud met ten minste 2 carieuze laesies zonder cavitatie

Behandeling met ozon of geen behandeling, 38 laesies in totaal

Duur 12 maanden

Diagnostiek Clinical Severity Score, Electric Caries Meter, DIAGNOdent.

Resultaten Het gebruik van ozon biedt geen consistent en  statistisch relevant voordeel als het gaat om 

effecten op het cariësproces

Opmerkingen Hoog risico op vertekening (bias) door onvoldoende methodologische kwaliteit

Onduidelijke blindering

Het is niet duidelijk welke concentratie ozon werd gebruikt

Ozon succesvol? Nee

Geïncludeerd in systematische 

literatuurzoek(en):

Rickard et al, 2004; Azarpazhooh en Limeback, 2008
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Baysan en Lynch, 2004

Doel Het bepalen van de effectiviteit van ozon op de microbiële flora in, en de klinische ernst van 

cariëslaesies in radices

Opzet Gerandomiseerd, gecontroleerd onderzoek

Materiaal en methode Engeland, 26 patiënten van Royal London Queen Mary’s School of Medicine and Dentistry ( 15 

mannen, 11 vrouwen; gemiddelde leeftijd 66 jaar oud: jongste patiënt 37 jaar oud, oudste patiënt 

86 jaar oud) ten minste 1 primaire cariëslaesie met een Severity Index van 1 of 2 (leerachtig, 

sclerotisch dentine) in een radix, totaal van 70 laesies. Bij aanvang werden alle laesies beoordeeld 

op kleur, hardheid, afmeting en afstand van de gingiva

Na nemen van een biopt (controle) uit de cariëslaesies werden de laesies met ozon behandeld 

(HealOzone), waarna een nieuw biopt werd genomen (test) op dezelfde gestandaardiseerde 

manier, de helft van de laesies werden gedurende 10 seconden behandeld, de rest gedurende 20 

seconden. na randomisatie. De laesies werden beoordeeld na 3 en 5,5 maanden

Duur 5,5 maanden

Diagnostiek Kleur, hardheid, Clinical Severity Classification en microbiologische analyse (kweek).

Resultaten Geen negatieve effecten

2 patiënten vielen uit waardoor 65 laesies resteerden voor beoordeling na 3 en 5,5 maanden

Het totale aantal micro-organismen in de beide testgroepen (10 en 20 seconden behandeling 

met ozon) was significant lager dan in de controlegroep. In de groep waarin 10 seconden werd 

behandeld correleerde de reductie in aantallen met de afstand van de laesie tot de gingiva en 

omgekeerd met de diepte en de omvang van de laesie.  In de groep waarin 20 seconden werd 

behandeld werden dergelijke correlaties echter niet aangetoond

De kleurverandering  van de laesies correleerde niet met de verandering in aantallen micro-

organismen

In de groep waarin 10 seconden werd behandeld, werden 7 van de 33 laesies hard, in de groep 

waarin 20 seconden werd behandeld, werden 26 van de 32 laesies hard

Er werd een significante relatie aangetoond tussen de totale reductie in aantallen micro-

organismen en de Severity Index, waarbij de reductie groter is bij een index van 1 dan bij een 

Severity Index van 2. Van de 65 beoordeelde laesies werden er 33 hard, 27 laesies gingen van een 

Severity Index van 2 naar 1. Er bleven 5 laesies onveranderd

De onderzoekers concluderen dat deze behandeling de potentie heeft een effectief alternatief te zijn 

voor de conventionele behandeling: ‘drilling and filling’. Zij geven in het bijzonder aan dat zij het 

belang van de behandeling met ozon zien  bij ouderen

Opmerkingen Hoog risico op vertekening (bias) door onvoldoende methodologische kwaliteit

Onduidelijke blindering

Ozon succesvol? Nee

Geïncludeerd in systematische 

literatuurzoek(en):

Rickard et al, 2004

Holmes, 2003

Doel Het beoordelen van het effect op de klinische ernst van primaire wortelcariës met leerachtig 

dentine zonder cavitatie van de HealOzone in combinatie met  het dagelijks gebruik van de 

‘remineralizing  patient kit’

Opzet Gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek, dubbelblind.

Materiaal en methode Engeland, 89 patiënten van UK Smiles Dental Practice te Berkshire, in leeftijd variërend van 60 tot 

82 jaar oud met ieder 2 primaire laesies met leerachtig dentine in radices. De 178 laesies werden 

at random ingedeeld in 2 groepen: in de experimentele groep werdj gedurende 40 seconden 

behandeld met ozon en in de controlegroep werd ’behandeld’ met lucht. De laesies werden 

beoordeeld op hardheid (zacht, leerachtig of hard) aan de hand van een gevalideerde (volgens 

onderzoekers) ‘root caries severity index’, dit bij aanvang en na 3, 6, 12 en 18 maanden

Bij aanvang werden mondhygiëne-instructies gegeven en een professionele gebitsreiniging 

uitgevoerd. Uitleg omtrent voeding werd gegeven. In beide groepen werd aansluitend op de 

behandeling (ozon en lucht) de ‘Healozone  remineralizing solution’ aangebracht op de laesie
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Er werd geadviseerd tweemaal daags te poetsen met verstrekte zachte tandenborstels die elke 

maand vervangen moesten worden. Er werd ook geadviseerd tweemaal daags te spoelen met een 

mondspoelmiddel en viermaal daags een remineraliserende spray te gebruiken na maaltijden

De laesies werden herbeoordeeld na 3, 6, 12 en 18 maanden. Op 2 momenten werd de 

reproduceerbaarheid van de data getest, 2 weken na de herbeoordeling na 12 maanden en 24 uur 

na de laatste herbeoordeling. De reproduceerbaarheid bleek goed te zijn.

Duur 18 maanden

Diagnostiek Klinisch, hardheid, Root Caries Severity index

Resultaten Geen negatieve effecten

Van de 89 patiënten voltooiden er 87 het onderzoek,  2 personen hebben niet deelgenomen aan de 

herbeoordelingen na 12 en 18 maanden

Na 3 maanden werden in de onderzoeksgroep 69% van de laesies hard, geen van de laesies werd 

minder hard. In de controlegroep bleek in 4% van de gevallen een teruggang in hardheid

Na 6 maanden was in de onderzoeksgroep in 92% van de laesies sprake van hard dentine, de 

overige 8% vertoonden leerachtig dentine. In de controlegroep was in 10% van de laesies het 

dentine zachter geworden, in 1 enkele laesie was het dentine harder geworden

Na 12 maanden waren in de onderzoeksgroep 98% van de laesies hard geworden, 2 laesies bleven 

leerachtig. In de controlegroep werden 24% van de laesies zacht, 75% bleef leerachtig en een 

laesie bleef hard

Na 18 maanden was in de onderzoeksgroep in alle laesies het dentine hard terwijl in de 

controlegroep in 37% van de laesies het dentine zacht was geworden, in 62% van de laesies 

bleef het dentine leerachtig, in slechts 1 laesie was sprake van hard dentine

Volgens de onderzoekers kan primaire wortelcariës met leerachtig dentine zonder cavitatie zonder 

boren en vullen behandeld worden met ozon en producten die remineralisatie bevorderen. Zij 

stellen dat deze behandeling een effectief alternatief is voor het conventionele ‘drilling and 

filling’.

Opmerkingen Geen

Ozon succesvol? Ja

Geïncludeerd in systematische 

literatuurzoek(en):

Azarpazhooh en Limeback, 2008; Burke, 2012; Wierichs en meyer-Lueckel, 2015.

Huth et al, 2005

Doel Onderzoek naar het effect van ozon op fissuurcariës zonder cavitatie, rekening houdend met het 

individuele cariësrisico

Opzet Gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek, split-mouth-ontwerp, enkelblind

Materiaal en methode Duitsland,  41 patiënten in leeftijd variërend van 5 tot 13 jaar oud met een gemiddelde leeftijd 

van 7,7 jaar oud. De patiëntengroep bestond uit 20 jongens en 21 meisjes met in totaal 57 

paarsgewijze laesies in eerste blijvende en/of tweede molaren. De laesies werden at random 

aangewezen om met ozon behandeld te worden gedurende 40 seconden (HealOzone) of 

onbehandeld te blijven. Bij aanvang en na 1, 2 en 3 maanden werden alle in het onderzoek 

betrokken occlusale vlakken met de DIAGNOdent  gescoord

Er werd geen gebruikgemaakt van de ‘remineralisation solution’ (HealOzone)  of andere 

fluoridehoudende spoelmiddelen of sprays

Er zijn geen mondhygiëne-instructies gegeven

Voor aanvang van het onderzoek zijn de onderzoekers uitgebreid ‘gekalibreerd’, tijdens het 

onderzoek werden alle metingen dubbel uitgevoerd waarna het gemiddelde als uitkomst werd 

gebruikt. De intra- en interbeoordelaarsreproduceerbaarheid is onderzocht en goed bevonden

Duur 3 maanden

Diagnostiek DIAGNOdent

Resultaten Geen negatieve effecten

Geen uitval

Er is rekening gehouden met het gegeven dat de uitkomsten paarsgewijs afhankelijk zijn van elkaar

Aan de hand van de uitkomsten is een subgroep bepaald: de patiënten bij wie de controle 

van gebitselementen over de onderzoeksperiode van 3 maanden onveranderde of slechtere 

DIAGNOdent-waarden lieten zien, werden aangeduid als patiënten met een hoog cariësrisico
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In de totale onderzoeksgroep werd geen statistisch significant verschil  waargenomen tussen de 

onderzoeksgroep en de controlegroep

Wel werd een statistisch significant voordeel van ozon gevonden in de groep met een hoog 

cariësrisico

De onderzoekers concluderen dat het gebruik van ozon de ernst van fissuurcariës zonder cavitatie 

significant  kan verminderen, over een periode van 3 maanden bij patiënten met een hoog 

cariësrisico

Opmerkingen Kortdurend onderzoek

Ozon succesvol? Ja

Geïncludeerd in systematische 

literatuurzoek(en):

Azarpazhooh en Limeback, 2008; Burke, 2012

Dähnhardt et al, 2006

Doel Achterhalen of het mogelijk is angstige kinderen met caviteiten te behandelen met ozon 

(HealOzone) en of die behandeling het cariësproces in open klasse I-caviteiten kan omkeren. 

Bovendien werd het effect van ozon op laser fluorescentie (DIAGNOdent) onderzocht

Opzet Gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek

Materiaal en methode Zwitserland, 32 kinderen met behandelangst die verwezen werden naar de afdeling 

Kindertandheelkunde van de Dental School in Bern voor behandeling onder narcose. De leeftijd 

varieerde van 3 tot 11 jaar oud met een gemiddelde leeftijd van 6 jaar. Er werden steeds paren 

van 2 open klasse I-caviteiten in melkmolaren in het onderzoek opgenomen, met een maximum 

van 2 paren per patiënt. Uiteindelijk zijn 82 caviteiten onderzocht.  De grootste caviteit uit elk 

paar werd met ozon behandeld gedurende 20 seconden, de andere caviteit niet. Bij aanvang 

werden alle caviteiten met de hand geëxcaveerd tot het dentine leerachtig was. Bij aanvang 

werden alle caviteiten op hardheid beoordeeld en werd een meting met de DIAGNOdent 

uitgevoerd, dit werd herhaald na 2, 4, 6 en 8 maanden. Na het appliceren van ozon werd 

bovendien de meting met de DIAGNOdent herhaald. Na 2 maanden en na afloop hebben ouders 

vragenlijsten met betrekking tot de ervaringen met de behandeling ingevuld

Duur 8 maanden

Diagnostiek Tactiel (CLINICAL SEVERITY SCORE) en met behulp van de DIAGNOdent

Resultaten Geen negatieve effecten

Er misten 2 kinderen de laatste beoordeling maar zij zijn wel in het onderzoek opgenomen, 4 

kinderen vielen af. Het aantal onderzochte laesies bedraagt 82, 41 in de onderzoeksgroep en 41 

in de controlegroep

Ouders rapporteerden een afname in behandelangst bij hun kinderen, aanvankelijk geen angst in 82% 

van de gevallen en na afloop in 93%. Meer dan 90% was blij met de behandeling. Na het onderzoek 

was 94% van de kinderen behandelbaar en in 93% van de gevallen verdween de behandelangst.

De meetwaarden van de DIAGNOdent worden beïnvloed door ozon: onmiddellijk na het appliceren 

van ozon werden de laser fluorescentiewaarden gemiddeld 13% lager

De hardheid van tandmateriaal in de onderzoeksgroep nam na 4, 6 en 8 maanden significant toe 

ten opzichte van de baseline. De DIAGNOdent-waarden werden ook gunstiger gedurende de 

looptijd van het onderzoek, maar dit verschil was niet significant. In de controlegroep werden 

helemaal geen significante verbeteringen gezien

Volgens de onderzoekers toont dit onderzoek aan dat ozon in staat is regressie van cariës te 

bewerkstelligen in open klasse I-caviteiten in melkelementen, zelfs zonder welke andere 

aanvullende preventieve maatregel dan ook. Ook is aangetoond dat behandeling met ozon 

mogelijk is bij kinderen met behandelangst. Uiteindelijk is in de meeste gevallen zelfs een 

conventionele behandeling mogelijk zonder narcose

Opmerkingen Geen

Ozon succesvol? Ja

Geïncludeerd in systematische 

literatuurzoek(en):

Azarpazhooh en Limeback, 2008; Burke, 2012

Baysan en Lynch, 2007

Doel Het bepalen van de veiligheid en effectiviteit van ozon, met of zonder sealant, bij de behandeling 

van leerachtige carieuze laesies in worteloppervlakken.
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Opzet Gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek

Materiaal en methode Engeland, 79 deelnemers, 49 mannen en 30 vrouwen met 2 of 4 carieuze laesies (alleen 

leerachtige; Severity Index van 2) in de worteloppervlakken. De leeftijd varieerde van 30 jaar oud 

tot 72 jaar oud met een gemiddelde van 65 jaar oud.  In totaal 220 laesies. De laesies werden at 

random ingedeeld in 4 groepen: 1. alleen ozon, 2. controlegroep: geen behandeling, 3. ozon en 

sealant en 4. alleen sealant. Beoordeling van de laesies vond plaats bij aanvang en na 1, 3 en 6 

maanden. De beoordeling gebeurde klinisch, met de DIAGNOdent en de Electric Caries Meter. 

Ozon werd geappliceerd bij aanvang, na 3 en na 6 maanden, elke keer gedurende 10 seconden. 

Er werd niet geëxcaveerd. Alle patiënten kregen uitgebreide mondhygiëne-instructies

Duur 6 maanden

Diagnostiek Klinisch, DIAGNO-dent en Electric Caries Meter

Resultaten Geen negatieve effecten

1 uitvaller in verband met verhuizing

Geen duidelijke verandering in kleur van de laesies ten opzichte van begin van het onderzoek

In de ozongroep werd 26,5% van de laesies hard na 1 maand, 33,8% na 3 maanden en 38,1% 

van de laesies werd hard na 6 maanden. Laesies zonder cavitatie werden vaker hard (38,4% na 

6 maanden) dan laesies met cavitatie (5,7% na 6 maanden). In de controlegroep werden in 6 

maanden geen laesies hard, in 2% van de gevallen was er sprake van een slechtere Severity Index 

(3) dan bij aanvang. In slechts 5% van de laesies was de Severity Index verbeterd van 2 naar 1

Na 6 maanden waren in de ozongroep de laesies iets kleiner geworden, in de controlegroep iets 

groter en in de andere groepen onveranderd

In de ozongroep nam de afstand van de laesie ten opzichte van de gingiva meer toe dan in de 

andere groepen. De onderzoekers kunnen zich voorstellen dat ozon ook een effect heeft op 

gingivitis, maar dat moet verder onderzocht worden

Ten opzichte van de controle groep verbeterden de DIAGNOdent en Electric Caries Meter waardes 

in de ozon groep significant na 1, 3 en 6 maanden

Na applicatie van ozon bleven meer sealants intact: 66,6% in de ozon en sealant-groep versus 

45,5% in de sealant-groep

De onderzoekers concluderen dat applicatie van ozon op leerachtige carieuze laesies in radices het 

cariësproces kan doen omkeren (remineralisatie), in het bijzonder bij afwezigheid van cavitatie

Opmerkingen Geen

Ozon succesvol? Ja

Geïncludeerd in systematische 

literatuurzoek(en):

Wierichs en Meyer-Lueckel, 2015

Kronenberg et al, 2009

Doel Onderzoek naar verschil in profylactisch effect tussen ozon en Cervitec/Fluor Protector gedurende 

orthodontische behandeling met vaste apparatuur. Bovendien is onderzocht of de DIAGNOdent 

en QLF (quantitative light-induced fluorescence) beter zijn in het diagnosticeren van cariës dan 

visuele inspectie

Opzet Gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek, split-mouth design

Materiaal en methode Zwitserland, 20 patiënten behandeld met vaste orthodontische apparatuur aan de universiteit 

van Bern, 12 meisjes en 8 jongens met een gemiddelde leeftijd van 15 jaar oud. In alle gevallen 

was er sprake van een slechte mondhygiëne, Visible Plaque Index van meer dan 40%. Het 

onderzoek duurde 40 maanden (laatste patiënt afbehandeld). Aan het onderzoek werden alleen 

incisieven, cuspidaten en premolaren onderworpen, in totaal 400 gebitselementen. Examinatie 

vond plaats bij aanvang (plaatsen orthodontische apparatuur), na 4 weken (at random toewijzing 

van kwadranten aan onderzoeks- of controlegroep (split-mouth, bijvoorbeeld: eerste kwadrant 

ozon (30 seconden) en tweede kwadrant controle; derde kwadrant Cervitec/Fluor Protector en 

vierde kwadrant controle, op dit moment werden ook de aangewezen behandelingen uit-gevoerd) 

en aansluitend elke 3 maanden tot afbehandeling. Er werd steeds beoordeeld op 4 plaatsen 

rond de bracket. Alle patiënten werd geadviseerd en geïnstrueerd 3 maal daags te poetsen, 

een rager te gebruiken en dagelijks te spoelen met een fluoridehoudend spoelmiddeel met een 

fluorideconcentratie van 250 ppm

Duur 40 maanden
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Diagnostiek Visible Plaque Index, DIAGNOdent, QLF (quantitative light-induced fluorescence) en visueel

Resultaten De DIAGNOdent-waarden waren nietszeggend en zijn niet gepresenteerd in het onderzoek

In 2,1% van de beoordeelde plaatsen werden nieuw ontstane wittevleklaesies gezien. In de 

Cervitec/fluor Protector-groep ontstond in slechts 0,7% een nieuwe wittevleklaesie, significant 

minder dan de 3,2% in de ozongroep

Met QLF werden in de Cervitec/Fluor Protector-groep de minste nieuw gevormde wittevleklaesies 

gevonden (0,2%), significant minder dan in de ozongroep en de controlegroepen

De uitkomsten van QLF kwamen slechts gedeeltelijk overeen met die van de visuele inspectie

De onderzoekers trekken de conclusie dat het effect van de lak (Cervitec/Fluor protector) superieur 

is aan het effect van ozon. Zij stellen verder dat QLF en de DIAGNOdent in het geval van 

beginnende carieuze laesies inferieur zijn aan visuele inspectie

Opmerkingen Geen

Ozon succesvol? Nee

Geïncludeerd in systematische 

literatuurzoek(en):

Burke, 2012

Hauser-Gerspach et al, 2009

Doel Het vergelijken van het onmiddellijke effect van ozon en chloorhexidinegel op bacteriën in open 

caviteiten bij kinderen

Opzet Gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek

Materiaal en methode Zwitserland, Universiteit van Bern, 40 kinderen met ten minste 2 open caviteiten in melkmolaren, 

verwezen voor behandeling onder narcose. De 40 kinderen werden ingedeeld in een ozon- of 

chloorhexidinegroep. In de ozongroep zaten 13 jongens en 7 meisjes in leeftijd variërend van 

2 tot 8 jaar oud (gemiddelde leeftijd 5 jaar). In de chloorhexidinegroep zaten 10 jongens en 10 

meisjes in leeftijd variërend van 2 jaar to 7 jaar oud met een gemiddelde van 5 jaar. Tijdens de 

behandeling onder narcose werden 2 open caviteiten at random gekozen voor deelname, van 

een werd het oppervlakkige zachte weefsel verwijderd, de andere bleef onaangeroerd. Beide 

caviteiten werden beoordeeld op hardheid, kleur, cavitatie, omvang en diepte (op bitewing-

opnamen), beide caviteiten werden gedurende 10 seconden gespoeld met steriel water en kort 

gedroogd. Uit het mesiale deel van beide caviteiten werd een biopt genomen voor onderzoek, 

waarna beide caviteiten met ozon (HealOzone) werden behandeld gedurende 30 seconden. 

Vervolgens werd een nieuw biopt genomen uit het distale  deel van beide caviteiten. In de 

chloorhexidine(Corsodyl)-groep werd hetzelfde protocol gevolgd, de behandeling bestond in 

dit geval uit applicatie van de chloorhexidine-gel in de caviteit, na 30 seconden werd de gel 

weggespoeld met steriel water en werd er kort gedroogd waarna het nieuwe biopt werd genomen

Duur 1 zitting

Diagnostiek Microbiologisch

Resultaten Geen negatieve effecten

Ozonapplicatie, evenals de daarmee gepaard gaande applicatie van chloorhexidinegel, had geen 

significant effect op het terugdringen van micro-organismen in occlusale open caviteiten, 

excavatie vooraf van zacht/verweekt materiaal maakte geen verschil

Opmerkingen Het effect van chloorhexidine is inmiddels bewezen, dit zegt iets over dit onderzoek

Ozon succesvol? Nee

Geïncludeerd in systematische 

literatuurzoek(en):

Burke, 2012


