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 conditie van het tandvlees.
In het schooljaar 2012-2013 is op 11 basisscholen in Zeewolde een gebitsonderzoek
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uitgevoerd. Onderstaande resultaten betreffen 10 onderzochte basisscholen.
Op één school is in overleg met de leerkrachten het onderzoek op een andere manier
uitgevoerd. Daarom worden de resultaten van deze school 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 mondgezondheid in te kunnen zetten op die scholen waar dit het
meest zinvol is. Dit onderzoek is een vervolg op de gebitsonderzoeken die in 1999 en
in 2005 in Zeewolde zijn uitgevoerd.
Samenvatting

Gaatjes, vullingen en extracties
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Tandvlees
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de huidige activiteiten

vlees).

voortgezet te worden.
Resultaten
In totaal zijn de gebitten van 386
kinderen onderzocht:
241 kinderen in groep 2
145 kinderen in groep 7.
Gaaf gebit
Acht op de tien kinderen hebben 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 66% en 88%.

100
90

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

Percentage niet gaaf
GroepPercentage
2 & 7 niet gaaf

80
70

Groep 2 & 7

60

Percentage Gaaf

50

Groep 2 &
7
Percentage
gaaf

Groep 2 & 7

40
30
20
10
0

A

B

C

D

E

F

G

H

80

60

Er is een aanzienlijk verschil te zien in mondgezondheid tussen

50

GGD Flevoland binnenkort benaderd met een aanbod van

10

houden en verder te helpen verbeteren dienen de huidige
inspanningen voortgezet te worden. Dit betekent dat het
belangrijk is dat:
•
•

•

0

Percentage gaaf
Groep 7 & 8

1999

2005

2013

100
90
80
100

Percentage niet gaaf

70

90

Groep 2

60

80

50

Percentage niet gaaf groep
2

40

Percentage Gaaf
groep 2

70

Ouders hun kind vanaf 2 jaar voor gebitscontrole

60

meenemen naar de tandarts of mondhygiëniste.

50
20

Ouders bekend zijn met het feit dat het tandartsbezoek

Percentage Gaaf
groep 7&8

30
20

Om de mondgezondheid van basisschoolleerlingen goed te

Percentage niet gaaf
Percentage niet gaaf groep
7&8Groep 7 & 8

40

het gemiddelde van 80% gaaf gebit scoren worden door

Aanbevelingen

Percentage gaaf

Groepniet
2 gaaf groep
Percentage
2

30

Percentage Gaaf
groep 2

10
40

voor kinderen t/m 17 jaar in het basispakket van hun

30

zorgverzekering zit.

20

0

1999

2005

2013

Er via het Centrum Jeugd en Gezin (consultatiebureau)

10 percentage kinderen met een gaaf gebit in Zeewolde is
Het

zo vroeg mogelijk aandacht is voor het gebit van

0
sinds
1999 op hetzelfde niveau gebleven. De gebitssituatie van

kinderen om eventuele problemen op te sporen en te

kinderen in groep 2 is ten opzichte van 2005 verbeterd.

1999

2005

2013

helpen voorkomen.
•
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Colofon

vooral uit naar scholen met een hoger percentage
kinderen op school met gaatjes of vullingen in het gebit
(risicogerichte benadering).
•

•

Totaal

90

Conclusie

structurele tandheelkundige voorlichtingsactiviteiten.

J

100

70

de scholen. De basisscholen met de letters A en J die onder

I

GGD Flevoland, afdeling B&O

Leerkrachten bekend zijn met de activiteiten van
GGD Flevoland op het gebied van de preventieve
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