
GGD Flevoland voert elk jaar in Flevoland een gebitsonderzoek uit. De tandheelkundig 

preventief medewerker van de GGD inspecteert de gebitten van de basisschoolleerlingen 

op gaatjes, vullingen, extracties (getrokken kiezen) en conditie van het tandvlees. 

In het najaar van 2017 is op 6 basisscholen voor speciaal onderwijs in Flevoland een 

gebitsonderzoek uitgevoerd. In overleg met de leerkrachten van deze 6 scholen is het 

onderzoek alleen in de midden- en bovenbouw uitgevoerd. 

Het doel van dit onderzoek is inzicht te krijgen in de gebitssuatie van basisschool 

kinderen. Deze onderzoeksgegevens worden door GGD Flevoland gebruikt om de 

voorlichting en preventie rond mondgezondheid van de jeugd te kunnen sturen. 

Het is de eerste keer dat er een gebitsonderzoek is uitgevoerd op meerdere scholen 

voor speciaal onderwijs in Flevoland. Tijdens de reguliere gebitsonderzoeken 

die in 2013 in Zeewolde en in 2014 in Dronten zijn gehouden hebben de speciaal 

onderwijs scholen in deze gemeenten ook aan het onderzoek meegewerkt. 

Het onderzoek is uitgevoerd door de tandheelkundig preventief medewerker van GGD 

Flevoland (TPM). Het gebit van elk kind is bekeken in een eigen klaslokaal of in een aparte 

ruimte met behulp van een lamp en een mondspiegeltje. Genoteerd werd of het gebit gaaf 

was, of het tandvlees gezond was en of er zichtbare gaatjes en/of vullingen in het gebit 

aanwezig waren. Er is geen onderscheid gemaakt tussen melk- en blijvend gebit.

Resultaten
In totaal zijn de gebitten van 197 kinderen onderzocht waarvan 68% jongens 

en 32% meisjes.

Zes op de tien kinderen hebben een gaaf gebit. Een gaaf gebit is een gebit zonder 

vullingen, gaatjes en getrokken kiezen (wegens gaatjes) en heeft daarnaast ook gezond 

tandvlees. 

17% van de kinderen heeft 1 of meerdere gaatjes in het gebit (7% heeft 1 gaatje en 10% 

2 of meerdere gaatjes). 

26% van de kinderen heeft 1 of meerdere vullingen in het gebit (5% heeft 1 vulling en 

21% heeft er 2 of meer). 

Het percentage kinderen dat door de tandarts een kies heeft moeten laten trekken 

is 8%. Bij slechts 3% van de kinderen is ontstoken tandvlees gesignaleerd.
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Tandartsbezoek
Tijdens het gebitsonderzoek bleek dat een aantal 

kinderen niet was ingeschreven bij een tandarts. 

De GGD heeft de gegevens van een tandarts, die 

nog patiënten aanneemt, aan school doorgegeven 

voor de desbetreffende ouders.  

Conclusie en aanbeveling
Gemiddeld heeft 60% van de onderzochte kinderen 

van de 6 deelnemende scholen voor speciaal onderwijs 

een gaaf gebit. Voor de verschillende scholen varieert 

het percentage kinderen met een gaaf gebit tussen de 

71% en 52%.

Uit eerder onderzoek in Flevoland blijkt dat 67% van 

de kinderen in het reguliere basisonderwijs een gaaf 

gebit heeft. Dit percentage is hoger dan de 60% uit 

het huidige onderzoek.

Om de mondgezondheid van de jeugd goed te 

houden en verder te helpen verbeteren dienen 

de huidige inspanningen voortgezet te worden. 

Dit betekent dat het belangrijk is dat:

Colofon:
GGD Flevoland

Ciska van der Poel, tandheelkundig preventief medewerker

Afdeling Beleid & Onderzoek

Algemeen postadres:

Postbus 1120

8200 BC Lelystad

T: 036-5357300

E: c.vanderpoel@ggdflevoland.nl

I: www.ggdflevoland.nl  www.flevotand.nl

Vormgeving: Nocturne design

• Ouders hun kind vanaf het doorkomen van het eerste tandje voor gebitscontrole meenemen naar de tandarts of   

mondhygiëniste. Het consultatiebureau kan de ouders hierbij adviseren.

• Ouders bekend zijn met het feit dat het tandartsbezoek voor kinderen t/m 17 jaar in het basispakket van hun  

zorgverzekering zit.

• Er via het Centrum Jeugd en Gezin (consultatiebureau), dus zo vroeg mogelijk, aandacht is voor het gebit van kinderen om 

eventuele problemen zo vroeg mogelijk op te sporen en helpen te voorkomen.

• Er structurele aandacht voor preventie op het gebied van de mondgezondheid is op school. Jaarlijks kan school de 

lesbox en de voorlichtingsbijeenkomsten over mondgezondheid voor kinderen bij GGD Flevoland aanvragen. 

• Er geadviseerd wordt om jaarlijks een ouderbijeenkomst door de GGD te laten verzorgen zodat ook ouders het belang   

van een goede mondverzorging voor hun kinderen inzien.

• De school aandacht kan besteden aan traktatiebeleid, verantwoorde tussendoortjes en het drinken van water in plaats   

van andere dranken. De jeugdverpleegkundige van de GGD kan de school hierin ondersteuning verlenen.


