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Samenvatting
•	 Zeven op de tien kinderen hebben een gaaf gebit.
•	 Eén op de zes kinderen heeft minstens 1 gaatje  in het gebit; er is hierbij geen  

verschil tussen groep 2 en 7.
•	 Vergeleken met eerdere onderzoeken is er een stijgende lijn te zien qua   

mondgezondheid in Dronten. 
•	 Om de mondgezondheid op dit niveau te houden en op een aantal scholen te verbe-

teren zal de beperkte beschikbare capaciteit voor tandheelkundige preventie vanuit 
de GGD vooral worden ingezet op die scholen waar de problemen het grootst zijn. 

Resultaten
In totaal zijn de gebitten van 509  kinderen onderzocht: 256 kinderen in groep 2 en 253 
kinderen in groep 7. 
Door de soms kleine aantallen per groep zijn onderstaande percentages van de groepen 
2 en groepen 7 per school samengevoegd. 

Gaaf gebit
Van de onderzochte kinderen heeft 72% een gaaf gebit. Een gaaf gebit is een gebit 
zonder vullingen, gaatjes en getrokken kiezen. Voor de verschillende scholen varieert het 
percentage kinderen met een gaaf gebit tussen 50% en 88%. 

GGD Flevoland voert elk jaar in één van de zes Flevolandse gemeenten een 
gebitsonderzoek uit. De tandheelkundig preventief medewerker van de GGD beoordeelt 
de gebitten van kinderen in groep 2 en groep 7 op gaatjes, vullingen, getrokken kiezen 
(extracties) en de conditie van het tandvlees. 

In het schooljaar 2013-2014 is op 12 basisscholen in Dronten een gebitsonderzoek 
uitgevoerd. Onderstaande resultaten betreffen 11 onderzochte basisscholen. Op het 
speciaal onderwijs is in overleg met de leerkrachten het onderzoek in meerdere groepen 
uitgevoerd. Daarom worden de resultaten van deze school hier buiten beschouwing gelaten.

Het doel van dit onderzoek is  inzicht te krijgen in de gebitssituatie van de kinderen. Deze 
gegevens worden door GGD Flevoland gebruikt om voorlichting en preventie rond mond-
gezondheid  in te kunnen zetten op die scholen waar dit het meest zinvol is. Dit onderzoek 
is een vervolg op de gebitsonderzoeken die in 1997 en in 2003 in Dronten zijn uitgevoerd.
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Elke school heeft een letter gekregen en wordt geïnformeerd over zijn corresponderende 
letter. 

Grafiek 1. Gaaf gebit per school
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Aanbevelingen

•	 De aandacht van de GGD voor het aanbod van  

preventieve jeugdtandzorg richt zich met name op de 

scholen met een hoger aantal leerlingen met gaatjes 

en/of vullingen in het gebit (risicogerichte benadering).

•	 Het is belangrijk om ouders bij het project over mond-

verzorging te betrekken. De GGD kan u ondersteunen 

bij het organiseren van een ouderbijeenkomst over 

mondgezondheid, voeding en verantwoorde tussen-

doortjes.

•	 Positief is dat diverse scholen  regelmatig aandacht  

besteden aan preventieve mondverzorging. Leerkrach-

ten kunnen hiervoor ook in het volgend schooljaar bij 

de GGD lesmaterialen en gastlessen aanvragen.

•	 Het aantal kinderen met gaatjes in het gebit is vrij 

hoog. Met digitale schoolkrantartikelen kunnen ouders 

geïnformeerd  worden  over mondverzorging, voeding 

en tandartsbezoek. Kinderen en jongeren tot 18 jaar 

zijn automatisch via de basisverzekering verzekerd 

voor tandheelkundige hulp.

•	 Om de licht positieve ontwikkeling vast te houden kan 

de school aandacht besteden aan traktatiebeleid, ver-

antwoorde tussendoortjes en het drinken van water in 

plaats van andere dranken. De jeugdverpleeg- 

kundige van de GGD kan de school hierbij  

ondersteuning verlenen.
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Uitleg waardering:
Gaaf betekent hier een gaaf gebit zonder zichtbare gaatjes of 
vullingen en met gezond tandvlees.
Niet gaaf betekent hier een gebit met 1 of meerdere vullingen 
en/of gaatjes en/of extracties wegens gaatjes.

Gaatjes, vullingen en extracties    
Kinderen hebben in 84% van de gevallen geen gaatjes. 
16 procent van de kinderen heeft minstens 1 gaatje in het 
gebit (8% heeft 1 gaatje en 9% heeft er minimaal 2).
85% heeft geen vullingen; 15% van de leerlingen heeft één 
of meerdere vullingen (5% heeft 1 vulling en 10% heeft er 
minimaal 2).
Bij 4% van de kinderen is minstens één kies getrokken 
vanwege een gaatje. 

Tandvlees
De meeste kinderen hebben gezond tandvlees, namelijk 
94%. De kinderen met ontstoken tandvlees zitten allen in 
groep 7. 

Conclusie

Er is een aanzienlijk verschil te zien in mondgezondheid 

tussen de scholen. De basisscholen met de letters F, I en K 

die onder het gemiddelde van 72% gaaf gebit scoren 

worden door de GGD Flevoland binnenkort benaderd met 

een aanbod van extra structurele tandheelkundige 

voorlichtingsactiviteiten.

Het percentage kinderen met een gaaf gebit in Dronten is 

tussen 1997 en 2014 voor de totale groep gestegen van 67 

naar 72 procent. 
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Grafiek 3. Percentage gaaf gebit groep 2&7 in de 

                 gemeente Dronten
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Grafiek 2. Percentage gaaf gebit groep 2&7 per onder 

                 zochte gemeente in Flevoland

Nuttige websites:
GGD	Flevoland:	 	 http://ggdwijzers.ggdflevoland.nl
   www.Flevotand.nl 
CJG Dronten:  www.cjgdronten.nl
Ivoren Kruis:   www.houjemondgezond.nl


