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GGD Flevoland voert elk jaar in één van de zes Flevolandse gemeenten een gebitsonder-

zoek uit. De tandheelkundig preventief medewerker van de GGD beoordeelt de gebitten 

van de kinderen op gaatjes, vullingen, extracties en de conditie van het tandvlees. 

In het schooljaar 2011-2012 is op 17 basisscholen in Lelystad een gebitsonderzoek uitge-

voerd. Het doel van dit onderzoek is inzicht krijgen in de gebitssituatie van kinderen van 

groep 2 en 7. Dit onderzoek is een vervolg op de gebitsonderzoeken die in 1995 en in 2001 

in Lelystad zijn uitgevoerd.

Samenvatting

• Zeven op de tien kinderen hebben 

een gaaf gebit.

• Drie van de 17 onderzochte scholen 

scoren beduidend slechter dan het 

gemiddelde van 70% voor een gaaf 

gebit. Dit zijn de scholen met de 

nummers 2, 3 en 16. 

• Eén op de vijf kinderen heeft 

minstens 1 gaatje in het gebit; de 

meeste van deze kinderen zitten in 

groep 2.

• Ruim één op de tien kinderen heeft 

één of meer vullingen in het gebit.

• Om de mondgezondheid op dit 

niveau te houden of te verbeteren 

dienen tenminste de huidige 

activiteiten voortgezet te worden.

Resultaten

In totaal zijn de gebitten van 886 kinde-

ren onderzocht; 477 kinderen in groep 2 

en 409 kinderen in groep 7. 

Gaaf gebit

Zeven op de tien kinderen hebben een 

gaaf gebit. Een gaaf gebit is een gebit 

zonder vullingen, gaatjes en/of getrok-

ken kiezen. Voor de verschillende scholen 

varieert het percentage gaaf gebit tussen 

47% en 86%. 

Mondgezondheid

De onderzochte scholen hebben een 

waardering gekregen, uitgedrukt in de 

score ‘’goed’’ of ‘’minder goed’’. Een 

goede mondgezondheid is een gaaf gebit 

en gezond tandvlees. Zie fi guur op de 

volgende pagina voor de resultaten per 

school. Het percentage kinderen met 

een goede mondgezondheid varieert van 

31% tot 75% per school. Om de privacy 

te waarborgen heeft iedere school een 

nummer gekregen. Elke school wordt 

geïnformeerd over het corresponderende 

nummer.

Gaatjes en extracties

Eén op de vijf leerlingen heeft minstens 

één gaatje in het gebit. Meer leerlingen 

van groep 2 dan van groep 7 hebben één 

of meerdere gaatjes in hun gebit (respec-

tievelijk 24% en 15%).

Bij 5% van de kinderen is er minstens 

één kies getrokken (extracties) vanwege 

gaatjes. 

Tandvlees

Veel kinderen hebben gezond tandvlees, 

namelijk 92%. In groep 2 is dit zelfs 

99%. In groep 7 ligt dit percentage op 

85%. Voor de verschillende scholen 

varieert dit percentage tussen de 72% en 

100%. 



Uitleg waardering Grafi ek 1: ‘Goed’ betekent hier een gaaf gebit en gezond tandvlees. ‘Minder goed’ betekent hier geen gaaf gebit en/of ontstoken tandvlees.
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Trend

Het percentage kinderen met een gaaf gebit is sinds 1995 op 

hetzelfde niveau gebleven.

Conclusie

Bij drie van de 17 basisscholen die aan het onderzoek hebben 

meegewerkt, is het percentage met een gaaf gebit onder het 

gemeentelijke gemiddelde. GGD Flevoland benadert binnenkort 

deze basisscholen met een aanbod van structurele tandheel-

kundige voorlichtingsactiviteiten.

Aanbevelingen

Om de mondgezondheid van basisschoolleerlingen gezond te 

houden, adviseert GGD Flevoland de huidige inspanningen voort 

te zetten:

• Ouders nemen hun kind voor gebitscontrole mee naar de 

tandarts of mondhygiëniste vanaf 2 jaar.

• Ouders weten dat het tandartsbezoek voor kinderen t/m 17 

jaar in het basispakket van hun zorgverzekering zit.

• Het consultatiebureau heeft in een zo vroeg mogelijk 

stadium aandacht voor mondgezondheid, om zo eventuele 

problemen zo vroeg mogelijk op te sporen en te helpen 

voorkomen.

Grafi ek 1 Mondgezondheid per school

• GGD Flevoland biedt structureel ondersteuning aan 

leerkrachten van het basisonderwijs en van het 

kinderdagverblijf.

• Basisscholen en kinderdagverblijven weten wat GGD 

Flevoland op het gebied van mondhygiëne voor 

(jonge) kinderen kan betekenen. 


