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In het schooljaar 2016-2017 is op alle 12 basisscholen op Urk een gebitsonderzoek 

uitgevoerd. Dit onderzoek is een vervolg op de gebitsonderzoeken die in 1994, 2000 

en 2010 op Urk zijn uitgevoerd.

De tandheelkundig preventief medewerker van GGD Flevoland beoordeelt tijdens dit 

onderzoek de gebitten van de basisschoolleerlingen uit groep 2 en 7 op gaatjes, 

vullingen en extracties (getrokken kiezen). 

Met de verkregen onderzoeksgegevens geeft  GGD Flevoland richting aan preventie 

rondom mondgezondheid van de jeugd in de onderzochte gemeenten.

Samenvatting

•	 Meer dan de helft  (56%) van de 

752 onderzochte kinderen van 

groep 2 en van groep 7 heeft een 

gaaf gebit. In groep 7 heeft 60 % 

van de leerlingen een gaaf gebit. 

Dit is hoger dan in groep 2 waar 

53% een gaaf gebit heeft.

•	 Er is een duidelijke stijgende lijn 

te zien in het percentage gave 

gebitten van kinderen op Urk 

tussen 1994 en 2016 (16%  

versus 56%).

•	 11 basisscholen zijn verbeterd ten 

opzichte van het vorige gebits-

onderzoek. Er is slechts 1 basis-

school waarbij de gebitssituatie 

van de leerlingen is verslechterd. 

•	 Ongeveer 10% van de onder-

zochte kinderen van groep 2 

bleek gaatjes te hebben en 

bezocht geen tandarts. De ou-

ders van deze kinderen zijn via 

de leerkracht geadviseerd om 

een afspraak te maken met een 

tandarts.  

erbinden doen we samen

Trend gebitssituatie basisschoolleerlingen tussen 1994 en 2016

Er is een duidelijke trend te zien in 

het toenemen van het percentage 

gaaf gebit op Urk. In 1994 had nog 

slechts 16% van de kinderen een gaaf 

gebit, in 2000 was dit percentage 

29%. In 2010 was dit 48% en dit jaar 

is het verhoogd naar 56%. 

Gemiddeld heeft 67% van de 

Flevolandse kinderen uit groep 2 en 

7 een gaaf gebit. Urk blijft met 56% 

nog wel de gemeente in Flevoland 

met het laagste percentage kinderen 

met een gaaf gebit in Flevoland, 

maar komt wel in de richting van 

andere Flevolandse gemeenten.
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Trend gebitssituatie per school tussen de twee laatst gehouden gebitsonderzoeken

2016

56% van de onderzochte kinderen heeft een gaaf 

gebit. In groep 7 hebben meer kinderen een gaaf gebit 

(60%) dan in groep 2 (53%).

Het verschil in percentage gaaf gebit van de school die 

het hoogst scoort (71%) en van de school die het slechtst 

scoort (43%) is groot. 

•	 Op 11 van de 12 basisscholen is de gebitssituatie van  

de kinderen verbeterd ten opzichte van het vorige 

gebitsonderzoek. Het verschil in verbetering tussen 

de scholen is groot. GGD Flevoland doet de scholen 

die onder het gemiddelde scoren, voor het schooljaar 

2017/2018 een aanbod van diverse voorlichtings-

activiteiten om de gebitssituatie te helpen verbeteren. 

Daarbij zal in samenwerking met de leerkrachten op 

school meer aandacht zijn voor het eten en drinken van 

gezonde voedingsmiddelen  tijdens pauzes en overblijf 

op school. Bijvoorbeeld meer water drinken in plaats 

van gezoete pakjes drinken en meer fruit eten in plaats 

van koek en snoep.

Er zijn vijf basisscholen die onder het gemiddelde van 56% 

gaaf gebit scoren.  

Bij 11 basisscholen is de gebitssituatie verbeterd. Er is 

1 basisschool waar de gebitssituatie van de kinderen is 

verslechterd ten opzichte van het vorige onderzoek.

•	 Tijdens het GGD-gezondheidsonderzoek in groep 2 zal 

meer aandacht geschonken worden aan het bevorderen 

van het tandartsbezoek van de jeugdigen.

•	 Bij een groot aantal Urker kinderen is de gebitssituatie 

de afgelopen jaren aanzienlijk verbeterd. Het percen-

tage gaaf gebit is nog wel beduidend lager dan het  

Flevolands gemiddelde. De tandheelkundige preventie 

die	in	de	afgelopen	jaren	is	uitgevoerd	lijkt	effect	te	

hebben. Om de mondgezondheid van de Urker kinderen 

gezond te houden of te helpen verbeteren, adviseert 

GGD Flevoland om de huidige inspanningen voort te 

zetten.

In 2016 zijn de gebitten van 752 kinderen onderzocht 

Perspectief

Wat is een gaaf gebit?

Een gaaf gebit is een gebit 

zonder zichtbare vullingen, 

gaatjes en getrokken kiezen 

(wegens gaatjes). 

Het percentage kinderen met 

een gaaf gebit varieert per 

school.


