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Behandelbaarheid van kinderen gezien
door de ogen van de tandarts
De meeste tandartsen in Nederland vinden het belangrijk om de gebitten van kinderen te behandelen. Toch blijven veel
caviteiten in het gebit van kinderen onbehandeld. Om inzicht te krijgen in de behandelbaarheid van kinderen is een enquête
gehouden onder 4.500 tandartsen van een zorgverzekeraar. Een representatieve groep beantwoordde vragen over de behandelnoodzaak en behandelbaarheid van kinderen en over de mogelijkheid tot verwijzen van kinderen naar een collega of een
tandarts-pedodontoloog. Uit de enquête blijkt dat tandartsen het belangrijk vinden de gebitten van kinderen te behandelen.
Tandartsen ervaren de meeste behandelproblemen bij kinderen van 0 tot en met 6 jaar. Voor het behandelen van deze categorie
kinderen wordt graag een beroep gedaan op een collega of een tandarts-pedodontoloog.
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Inleiding
Recente aanwijzingen in de media suggereren dat het
slechter zou gaan met de gebitten van kinderen (0 tot en
met 17 jaar). Veel caviteiten in de gebitten van kinderen
blijven onbehandeld en tandartsen zouden caviteiten
negeren. De aanwijzingen dat er echt sprake is van een
achteruitgang zijn echter minder duidelijk. Sinds de jaren
’80 van de vorige eeuw zijn er diverse artikelen verschenen
over de afgenomen cariësprevalentie bij de Nederlandse
jeugd (Kalsbeek, 1982; Kalsbeek et al, 1992; Boelens et al,
2001). De steeds terugkerende geruchten over een toename van de prevalentie van cariës bij kinderen worden
vooralsnog niet door de literatuur bevestigd (Truin et al,
2007). Wel is vastgesteld dat de cariësafname bij kinderen,
die midden jaren ’70 van de vorige eeuw inzette, na 20
jaar tot stilstand is gekomen (Truin et al, 1999; Boelens
Afb. 1. Procentuele verdeling van 5-jarigen naar het aantal dmft, per jaar van
onderzoek (TJZ).
%
100

0 dmft
1-5 dmft
6-10 dmft
>10 dmft

80
60
40
20
0
1987

1993

1999

420

et al, 2001). Het aantal kinderen met veel caviteiten lijkt
weer toe te nemen. De resultaten van het onderzoek naar
Tandheelkundige verzorging Jeugdige Ziekenfondsverzekerden (TJZ) geven aan dat het gemiddelde dmft voor het
tijdelijk gebit van 5-jarigen 2,5 is (Kalsbeek et al, 2002).
Van de dmft-index van 5-jarigen levert de d-component
de grootste bijdrage (Elfrink et al, 2006). Ongeveer de helft
(51%) van de kinderen heeft een cariësvrij gebit, dus de
kinderen met caviteiten hebben er gemiddeld 5 (afb.1).
De kwaliteit van de zorg laat te wensen over getuige de
verzorgingsgraad. De verzorgingsgraad drukt de verhouding uit tussen behandelde en onbehandelde caviteiten in
een gebit. Uit het TJZ-onderzoek van Kalsbeek et al (2002)
bleek in 1993 26% van de te restaureren caviteiten bij de
5-jarigen gerestaureerd. In 1999 daalde voor deze groep de
verzorgingsgraad naar 14%. Bij de 5-jarigen was dus slechts
1 op de 7 caviteiten gerestaureerd. De resultaten van een
TNO-rapport in 2005 geven aan dat de verzorgingsgraad
van 5-jarigen bij de regionale instellingen voor jeugdtandverzorging duidelijk hoger ligt dan bij de 5-jarigen behandeld door de huistandarts (60% tegenover 14%) (Schuller,
Tabel 1. Vragenlijst van de enquête.
1. Is er noodzaak tot (restauratieve) behandeling van de
gebitten van kinderen?
2. Zijn er kinderen in de praktijk die om welke reden dan
ook niet kunnen worden behandeld?
3. Zou u ervoor kiezen om kinderen door een collega of een 		
tandartspedodontoloog te laten behandelen indien u
daartoe de mogelijkheid heeft?
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Afb. 2. Noodzaak tot behandeling van het gebit volgens Nederlandse
tandartsen.

Afb. 3. Behandelproblemen bij kinderen volgens Nederlandse tandartsen.

2005). Veel caviteiten in de gebitten van kinderen blijven
onbehandeld, maar is het ook waar dat tandartsen caviteiten negeren, zoals in de pers wordt vermeld? Uit een NMTpeilstationonderzoek in 2002 blijkt dat tandartsen het wel
belangrijk vinden de gebitten van kinderen te behandelen
(Van Dam en Bruers, 2003). Tandartsen zien dus wel de
noodzaak in van het behandelen van de gebitten van kinderen, maar ervaren kennelijk problemen in de uitvoering.
Alternatieve verklaringen als verminderde bereidheid tot
behandelen in relatie tot etniciteit en sociaaleconomische
achtergrond worden tot nu toe door onderzoek weersproken. De resultaten van het TNO-rapport van Schuller
(2005) wekken inmiddels de indruk dat de relatie tussen
etnische en sociaaleconomische achtergrond en de gebitsgezondheid nagenoeg verwaarloosbaar is. Dit zou kunnen
impliceren dat op zoek moet worden gegaan naar alternatieve verklaringen voor de stagnerende cariësreductie en
de gestegen behandelachterstand.
Er werd een enquête gehouden onder tandartsen in
Nederland met als doel inzicht te krijgen in hoe tandartsen aankijken tegen de behandeling van de gebitten van
kinderen, of zij behandelproblemen ervaren bij kinderen
en of zij zouden willen verwijzen.

verschillende leeftijdscategorieën: 0 tot en met 6 jaar, 7 tot
en met 9 jaar, 10 tot en met 12 jaar en 13 tot en met 17 jaar,
in overeenstemming met de grote landelijke epidemiologische onderzoeken (tab. 1).

Materiaal en methode
Voor het onderzoek werd in 2005 een enquête gestuurd
naar de 4.500 tandartsen van zorgverzekeraar Agis. Deelnemers werd gevraagd anoniem te reageren. Van deze groep
reageerden 460 tandartsen. Ten tijde van het onderzoek
had Agis circa 1,9 miljoen verzekerden in haar bestand.
Uit de non-responsgroep werd 1% (n = 40) at random
geselecteerd en bij deze groep werd de enquête telefonisch
afgenomen. De resultaten van deze groep weken niet af
van de oorspronkelijke groep.
De tandartsen werd gevraagd naar hun mening over de
behandelnoodzaak en behandelbaarheid van de in hun
patiëntenbestand aanwezige kinderen (0 tot en met 17
jaar). Ook werd gevraagd of er gebruik wordt gemaakt
van de mogelijkheid tot verwijzen naar een collega of een
tandarts-pedodontoloog. De vragen waren verdeeld over
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Resultaten
Uit de enquête blijkt dat wanneer tandartsen wordt
gevraagd hoe noodzakelijk zij de (restauratieve) behandeling van de gebitten van kinderen van 0 tot en met 9-jaar
vinden, ongeveer 90% aangeeft behandeling vaak of altijd
noodzakelijk te achten (afb. 2). Pas vanaf 10 jaar is er een
kleine groep tandartsen die het behandelen van de gebitselementen niet meer als een prioriteit beschouwt.
Bij de vraag of er kinderen in de praktijk zijn die om
welke reden dan ook niet kunnen worden behandeld, lijkt
de leeftijd de belangrijkste factor. Hoe jonger de kinderen
zijn, des te groter het percentage tandartsen dat meent dat
zij niet kunnen worden behandeld. Voor de kinderen van
0 tot en met 6 jaar geeft slechts 23% van de tandartsen aan
dat zij nooit behandelproblemen heeft. Bij oudere kinderen ervaren de tandartsen minder problemen (afb. 3).
Van de tandartsen overweegt 75% een collega of tandarts-pedodontoloog in te schakelen voor de jongste groep,
als men die mogelijkheid heeft. Hiervan kiest 17% er altijd
of vaak voor om de 0 tot en met 6-jarigen door een collega
te laten behandelen. Naarmate de leeftijd van de kinderen
toeneemt, is er een sterke daling te zien in het aantal tandartsen dat wil verwijzen. Bij de kinderen vanaf 7 jaar ziet
de helft van de tandartsen al af van verwijzing (afb. 4).

Discussie
Uit de enquêtegegevens komt naar voren dat tandartsen
het belangrijk vinden dat de caviteiten in de gebitten
van kinderen worden behandeld. Deze uitkomst wordt
bevestigd door het NMT-peilstationonderzoek uit 2002,
waaruit bleek dat 64% van de tandartsen vindt dat cariës
bij kinderen tot 6 jaar per definitie moet worden behandeld (Van Dam en Bruers, 2003).
Het lijkt erop dat tandartsen, hoewel ze zich bewust
zijn van de noodzaak van de behandeling van de gebitten
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van kinderen, problemen ondervinden in de uitvoering
van die behandeling. De leeftijd van de kinderen lijkt
volgens de enquête hiervoor een belangrijke variabele. In
een onderzoek van Pine et al (2004) naar belemmeringen
die tandartsen ervaren bij de behandeling van kinderen
van 3 tot en met 6 jaar werden als grootste belemmeringen genoemd de leeftijd van het kind en de copingsstrategieën. Tandartsen vinden het behandelen van kinderen
stressvol en lastig en ze komen vaak in tijdnood. Als de
tandarts zou kunnen kiezen, wordt volgens de enquête
voor de behandeling van de groep van 0 tot en met 6 jaar
het liefst een beroep gedaan op een collega. Niet alleen
in Nederland kiest men dan graag voor een tandartspedodontoloog. Uit een enquête onder tandartsen in de
Verenigde Staten blijkt dat 17% van alle tandartsen kinderen in de leeftijd van 3 tot en met 6 jaar altijd of vaak
verwijst naar een tandarts-pedodontoloog (McQuistan
et al, 2006). Tandartsen die te weinig in aanraking zijn
gekomen met kinderen tijdens hun studie, zijn meer
geneigd om kinderen te verwijzen dan tandartsen die
genoeg vaardigheden hebben opgedaan in de kindertandheelkunde. Van de tandartsen die kinderen van 3 tot
en met 6 jaar bijna altijd verwijzen, gaf 93% als reden aan
dat de kinderen onbehandelbaar zijn in de eigen praktijk
(McQuistan et al, 2006).

Conclusie
Gezien de gegevens uit de enquête en de rapportages uit
de landelijke epidemiologische en de peilstationonderzoeken kan worden geconcludeerd dat tandartsen wel de
behandelnoodzaak onderkennen van cariës in de gebitten van kinderen, maar dat zij problemen ervaren bij het
uitvoeren van de behandeling. Voor het behandelen van
kinderen van 0 tot en met 6 jaar wordt graag een beroep
gedaan op een tandarts-pedodontoloog.
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Summary

Treatability of children according to Dutch dentists
Most dentists find it important to treat the dentition of children;
nevertheless cavities often remain untreated. In order to gain insight
into the treatability of children, a survey was carried out involving
4,500 dentists of a health insurance company. A representative group
answered questions about the necessity of treatment, and treatability of children and about the possibility of referring children to
a colleague or a paediatric dentist. According to the questionnaire
dentists find it important to treat the dentition of children. Most
problems during dental treatment occur in the 0-6 years age group.
Dentists are more likely to refer children in this age group to a colleague or pediatric dentist for treatment.
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