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,

erbinden doen we samen

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

Gebitsonderzoek Urk 2016

•

•

opzichte van het vorige gebits-

752 onderzochte kinderen van

onderzoek. Er is slechts 1 basis-

groep 2 en van groep 7 heeft een

school waarbij de gebitssituatie

gaaf gebit. In groep 7 heeft 60 %
van de leerlingen een gaaf gebit.

•

11 basisscholen zijn verbeterd ten

Meer dan de helft (56%) van de

van de leerlingen is verslechterd.
•

Ongeveer 10% van de onder-

Dit is hoger dan in groep 2 waar

zochte kinderen van groep 2

53% een gaaf gebit heeft.

bleek gaatjes te hebben en

Er is een duidelijke stijgende lijn

bezocht geen tandarts. De ou-

te zien in het percentage gave

ders van deze kinderen zijn via

gebitten van kinderen op Urk

de leerkracht geadviseerd om

tussen 1994 en 2016 (16%

een afspraak te maken met een

versus 56%).

tandarts.

100%
90%
80%
70%
60%

Totaal groep 2/7

50%

Groep 2

40%

Groep 7

30%
20%
10%
0%
1994

2000

2010

2016

Trend gebitssituatie basisschoolleerlingen tussen 1994 en 2016
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Wat is een gaaf gebit?
Een gaaf gebit is een gebit
zonder zichtbare vullingen,
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gaatjes en getrokken kiezen
(wegens gaatjes).
Het percentage kinderen met
een gaaf gebit varieert per
school.
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