
Gebitsonderzoek Lelystad

2019

In het schooljaar 2018-2019 is op tien basisscholen in de gemeente Lelystad een

gebitsonderzoek uitgevoerd. De gebitten van de leerlingen zijn beoordeeld op zichtbare

gaatjes, vullingen en getrokken kiezen wegens gaatjes. Dit onderzoek geeft inzicht in de

gebitssituatie van leerlingen uit groep 2 en groep 7 en is een vervolg op de onderzoeken

uit 1995, 2001 en 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Werkwijze 

Alle ouders van de deelnemende kinderen hebben

toestemming gegeven voor dit onderzoek. Het

onderzoek is uitgevoerd door de tandheelkundig

preventief medewerker (TPM) van GGD Flevoland. Het

gebit van elk kind is op school bekeken met behulp van

een ledlamp en een mondspiegeltje. Genoteerd is of het

gebit gaaf is en of er zichtbare gaatjes en/of vullingen in

het gebit aanwezig zijn. Er is geen onderscheid gemaakt

tussen melk-en blijvend gebit.  

 

Samenvatting 

Ruim zeven op de tien leerlingen hebben een gaaf

gebit.

In 2019 is het percentage leerlingen met een gaaf

gebit vrijwel gelijk gebleven met het percentage

leerlingen in 2012 (groep 2 = 69% en groep 7 =

74%).

Het percentage gaaf gebit varieert binnen de tien

basisscholen tussen de 52% en 84%.

Er wordt vooral ingezet op scholen waar voorlichting

het meest zinvol kan zijn om de mondgezondheid op

dit niveau te houden en mogelijk te verbeteren.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultaten 

In totaal zijn de gebitten van 389 leerlingen onderzocht,

waarvan 257 (66%) in groep 2 en 132 (34%) leerlingen

in groep 7. 

 

Gaaf gebit

71% van de leerlingen heeft een gaaf gebit. In groep 7

is het percentage gaaf gebit met 74% iets hoger dan in

groep 2 met 69%. Een gaaf gebit is een gebit zonder

zichtbare vullingen, gaatjes en/of getrokken kiezen

wegens gaatjes.

 

Gaatjes, vullingen en extracties

83% van alle onderzochte leerlingen heeft geen gaatjes.

Van de overige 17% heeft 8% één gaatje en 10% twee

of meer gaatjes. In groep 2 hebben wel meer leerlingen

minimaal twee gaatjes ten opzichte van het aantal

leerlingen in groep 7.

 

85% van de onderzochte leerlingen heeft geen

vullingen. Van de overige 15% heeft 3% één vulling en

12% heeft twee vullingen of meer.

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Bij 9% van de leerlingen in groep 2 is minstens één kies

getrokken vanwege een gaatje.

 

Tussen 2012 en 2019 is het percentage leerlingen met

een gaaf gebit in de gemeente Lelystad vrijwel gelijk

gebleven, respectievelijk 70% in 2012 en 71% in 2019.

 

Het percentage gaaf gebit tussen de onderzochte

scholen varieert tussen de 84% en 52%.

De basisscholen met nummer 2, 3 en 4 scoren met

52%, 59% en 58% fors lager dan het gemiddelde

percentage van 71% gaaf gebit, terwijl de basisscholen

met nummer 8 en 10 fors hoger scoren met

respectievelijk 84% en 83%.

 

Aanbevelingen  

De scholen die onder het gemiddelde scoren krijgen

van GGD Flevoland voor het schooljaar 2019/2020

een aanbod van diverse voorlichtings-activiteiten om

de gebitssituatie te helpen verbeteren.

17% van de leerlingen heeft één of meerdere gaatjes.

Het is belangrijk om in de voorlichting te

benadrukken dat kinderen en jongeren tot 18 jaar

automatisch via de basisverzekering voor

tandheelkundige hulp verzekerd zijn.

School kan een positieve ontwikkeling vasthouden

door aandacht te besteden aan traktatiebeleid,

verantwoorde tussendoortjes en het drinken van

water in plaats van andere dranken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Om de privacy te waarborgen heeft iedere school een

nummer gekregen. Elke school wordt geïnformeerd over

het corresponderende nummer.
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Handige links

http://www.flevotand.nl 

http://www.houjemondgezond.nl
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