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INLEIDING. 

Het is bekend, hoe algemeen het tandbederf voorkomt; 
in welke mate echter de tandcaries het menschelijk gebit 
aantast en minderwaardig maakt, leeren ons de statistieken 
over het voorkomen van tandbederf. Tot dusverre zijn 
eenigszins uitgebreide statistieken omtrent het voorkomen 
dezer volksziekte in Nederland nog niet opgemaakt; wij 
meenen daarom, dat het geen overbodig werk is, gezien de 
steeds toenemende belangstelling in de tandheelkunde, 
de volgende gegevens bèkend te maken. 

Het ligt niet op onzen weg uit de cijfers gevolgtrekkingen 
te maken, die de noodzakelijkheid zouden kunnen aan-
toonen van het oprichten van schooltandklinieken etc., 
daar de Haagsche Tandheelkundige Vereeniging eene com-
missie heeft benoemd, aan welke zij heeft opgedragen dit 
vraagstuk nader te bestudeeren. 

De, verkregen uitkomsten hebben wij in twee deelen 
gesplitst. Deel I vermeldt de resultaten van het Haagsche 
schoolonderzoek, Deel II de gegevens verkregen uit een door 
ons ingesteld onderzoek bij personen van 25 tot en met 40 
jarigen leeftijd. 
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DEEL I. 

Het gebit van 6-13-jarige kinderen. 

Aan de Haagsche Tandheelkundige Vereeniging . werd 20 
Januari 1911 op haar verzoek door het College van Burge-
meester en Wethouders der gemeente 's Gravenhage toe= 
gestaan een onderzoek in te stellen naar den toestand der 
gebitten van de leerlingen der openbare lagere scholen 
ten behoeve van een op te maken statistiek van de bij die 
leerlingen voorkomende gevallen van tandcaries. 

Na voorloopige besprekingen met die beroepsgenoten;  
welke hunne welwillende medewerking bij dit onderzoek 
wilden verleenen, na het opmaken van den daarbij te volgen 
leiddraad, het drukken der benoodigde kaarten, lijsten enz. 
werd tegen het einde van het jaar 1911 met dit onderzoek. 
een aanvang gemaakt. 

Het mag zeker niet uit het oog verloren worden, dat op 
tandheelkundig gebied zulk een uitgebreid onderzoek èn.` 
wat betreft het aantal scholen (n.l. 75) en wat betreft het 
aantal kinderen (n.l. 19355) in Nederland nog niet had plaats 
gevonden. Ook mogen wij er wel de aandacht op vestigen, 
dat het gemeentebestuur van 's Gravenhage in ons land het. 
eerste is geweest, dat zijne toestemming daartoe verleende. 
Tevens dient te worden vermeld, dat hoewel de cijfers uit 
dergelijke onderzoekingen in het buitenland bekend waren, 
wij het toch geen overtollig werk achtten zulke" cijfers 
ook voor ons vaderland vast te stellen. Doordat echter niet 
bepaald was, wanneer het onderzoek gereed moest zijn, 
ging dit langzamer dan het Bestuur der Haagsche Tandheel-
kundige Vereeniging verwacht had en werd aan Bene in-
middels benoemde Commissie van Statistiek gaarne toe-
gestaan het begonnen werk te voltooien. 

In Januari 1914 waren alle kaarten bij deze commissie 
ingeleverd en nadat zij in Maart van hetzelfde jaar met 
haar taak gereed gekomen was, stelde zij in de kort daarop-
volgende vergadering de uitgewerkte lijsten enz. ir;handerk 
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van het Bestuur der voornoemde vereeniging. De leden 
der afgetreden commissie werden toen met nog drie leden 
der Vereeniging benoemd tot eene brochurecommissie, 
welke ten doel heeft door eene brochure te wijzen op het 
veelvuldig voorkomen van tandbederf bij schoolkinderen, 
alsmede om aan te toonen, hoe noodig het is, dat ook hier 
te lande van overheidswege aan de bestrijding van deze ziekte 
ernstig de aandacht wordt geschonken. Immers in tal van 
steden, zoowel in Europa als Amerika, heeft men sinds 
geruimen tijd inrichtingen, waar door het verstrekken van 
tandheelkundige hulp krachtig medegewerkt wordt aan de 
verbetering der volksgezondheid. 

Op ons verzoek kregen wij, als leden der afgetreden Com-
missie van Statistiek, toestemming om de verschillende ge-
gevens, voortvloeiende .uit het gedane onderzoek en die uit 
den aard der zaak van een meer wetenschappelijk tand-
heelkundig belang zijn, te mogen doen verschijnen in het 
Tijdschrift voor Tandheelkunde. Van deze toestemming 
maken wij nu gebruik en laten hierna de resultaten van 
het onderzoek volgen. 

Ter wille van een duidelijk overzicht hebben wij Deel I 
in vijf hoofdstukken verdeeld: 

Hoofdstuk 1. Het voorkomen van caries in het tempo-
raire gebit. 

2. Het verdwijnen der temporaire tanden. 
3. De doorbraak der permanente tanden. 
4. Het voorkomen van caries in het perma-

nente gebit. 
5. Algemeene Beschouwingen. 

HOOFDSTUK I. 

Het voorkomen van caries in het temporaire gebit. 

Het is genoegzaam bekend, dat de tandcaries niet alleen 
de tanden van het permanente doch ook die van het tern-
poraire gebit aantast, maar het is misschien niet overbodig 
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hier  er op te wijzen, dat ongeveer van het tweede tot het 
zesde jaar, dus omtrent vier jaar lang, het temporaire gebit 
uitsluitend de gewichtige functie van het vermalen der 
spijzen moet vervullen; vanaf het zesde jaar, den tijd, waar-
op de eerste blijvende molaar doorbreekt, zijn de temporaire 
kiezen voor dit doel nog zeer noodig en eerst omstreeks 
het tiende jaar wordt haar rol door de vervangende prae-
molarerr-allengs overgenomen. Wij konden uit het onderzoek 
niet nagaan, wanneer de tandcaries in het melkgebit begon 
op te treden, daar de jongste der onderzochte kinderen reeds 
zes . jaar oud waren; doch wij vonden, dat bij de 19355 kin-
deren 180969 temporaire tanden aanwezig waren en dat er 
van dit aantal 37629 = 20.79 % caries vertoonden, en wel: 
in de bovenkaak 94931, waarvan 17916 = 18.88 % carieus. 
in de onderkaak 86038, waarvan 19713 = 22.91 % carieus. 

Gemiddeld was er dus van vijf melktanden één carieus. 
Verder kunnen wij de gevolgtrekking maken,. dat de 

temporaire tanden in de onderkaak meer (± 4 %) door 
caries worden aangetast dan die in de bovenkaak. 

Bij het ouder worden van het kind neemt de tandcaries 
in het temporaire gebit geleidelijk met ± 3 % toe, hetgeen 
wij zien in tabel 1. 

TABEL 1. 

Percentages der Cariesfrequentie in het melkgebit volgens 
den leeftijd. 

6 jarigen leeftijd 14.37 % 

	

7 	„ 	„ 	17.16 % 

	

8 	„ 	20.65 % 

	

9 	„ 	23.97 % 

	

10 	„ 	„ 	26.51 % 

	

11 	 „ 	29.21 % 

	

12 	„ 	33.21 % 

	

13 	„ 	32.48 % 

 

gemiddeld 
20.79 % 
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Bij het nagaan, welk geslacht het meest door tandcaries 
in het temporaire . gebit . wordt aangetast, constateerden 
wij, dat aanwezig waren: 
bij 10034 j. 98626 tanden, waarv. 20478 = 20.76 % carieus. 
„ 9321 m. 82343 „ , „ 17151 = 20.83 % Jr 

Deze cijfers toonen aan, dat wat betreft het voorkomen 
van caries in het temporaire gebit jongens en meisjes er 
vrij wel gelijk voorstaan. 

Tot betere vergelijking laten wij tabel 2 volgen. 

TABEL 2. 

Percentages der eariesfrequentie in het melkgebit bij jongens en 
meisjes volgens den leeftijd. 

Van het aantal aanwezige temporaire tanden waren carieus op 
6-jarigen leeftijd bij de jongens 14.59 %; bij de meisjes 14.14 % 
7-  „ „ „ „ 16.50 %; „ „ „ 17.95 % 
8-  „ „ „ „ 20.67 %; „ „ „ 20.63 % 
9-  „ 24.16 %; „ „ „ 23.80 % 

10-  ,, 25.32 %; „ ,, „ 28.05 % 
11-  „ „ „ 28.48 %; „ „ „ 30.36 % 
12-  „ „ „ 33.54 %; „ „ 32.60 % 
13-  „ „ „ „ 30.85 %; „ ,, 37.28 % 

Niet iedere tandsoort is in gelijke mate voor caries vatbaar 
en het percent der cariesfrequentie wisselt ook met het 
voorkomen dier tandsoort in boven- en onderkaak. Tabel 
3 geeft een overzicht van het percentage der cariesfrequentie 
van elke tandsoort in het temporaire gebit, niet alleen ge-
rangschikt naar boven- en onderkaak, doch ook volgens 
den leeftijd. 
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TABEL 3. 
Percentages der cariesfrequentie in het melkgebit volgens den 

leeftijd en de tandsoort. 

6e j. 7e 7. 8e 3. 9e 3. 10e 3. lle 3. 12e j. 13e j. 6-13e j. 

superior 12.13 11.86 11.40 12.00 20.00 0 14.28 0 11.95 

inferior 0.87 2.30 1.45 0 7.14 0 0 0 1.32 

superior 8.56 8.55 8.67 6.05 16.09 12.12 12.50 33.33 8.58 

inferior 1.03 1.33 1.26 1.64 3.33 0 0 0 1.17 

superior 4.99 5.72 7.06 7.39 8.03 9.54 12.50 13.33 7.07 

inferior 3.08 3.93 3.99 4.22 5.30 5.93 5.29 10.53 4.15 

superior 19.51 23.27 25.43 25.99 26.51 27.00 31.30 30.00 24.56 

inferior 	28.54 32.54 34.07 37.61 36.68 36.16 38.69 30.00 34.07 

superior 24.38 24.95 28.75 3217 35.50 	37.61 41.32 38.78 30.46 

inferior 31.74 32.45 35.05 39.29 41.90 143.83 47.51 55.26 36.60 

Uit tabel 3 blijkt, dat het percentage der cariesfrequentie 
het hoogst is bij m2  inf. en dan verder in afdalende volgorde: 
m1  inf., mE sup., mi  sup.,"i1  sup., i2  sup., c sup., c inf., i1  inf., 
i2 -inf. Ook blijkt, dat reeds op zes- jarigen leeftijd de caries 
der eerste en tweede melkkies van beteekenis is n.l.: 
voor die van de bovenkaak respectievelijk 19.51 en 24.38 %. 

„ „ „ onderkaak 	„ 	28.54 en 31.74 %. 

HOOFDSTUK 2. 
Het verdwijnen van de temporaire tanden. 

Het temporaire gebit, dat ongeveer zes maanden na de 
geboorte begint door te breken en omstreeks het tweede 
jaar volledig is, heeft voor deze doorbraak omtrent 18 
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maanden noodig. Nadat het, zooals wij reeds in het 
voorgaande hoofdstuk opmerkten, alleen ongeveer vier 
jaar lang met de kauwfunctie belast is, begint het omstreeks 
het zesde jaar te verdwijnen. Dit verdwijnen gaat gelei-
delijk en duurt om en bij de zes jaar. Wij vonden, dat de 
19355 kinderen in het bezit waren van 180969 melktanden, 
waarvan 94931 in de bovenkaak en 86038 in de onderkaak. 
Daar omtrent het 2e jaar in de boven- en onderkaak een 
gelijk aantal temporaire tanden aanwezig is, mogen wij 
besluiten, dat het verdwijnen der melktanden in de onder-
kaak sneller plaats vindt dan in de bovenkaak, want de reeds 
vóór het zesde jaar gedane extracties spelen geen rol, daar 
van de tweede temporaire onderkaaksmolaren, waarbij de 
hoogste caries-frequentie voorkomt en waarvan in verge-
lijking met andere tandsoorten uit het melkgebit het grootste 
aantal verwijderd was, op zesjarigen leeftijd slechts 2j 
ontbraken. 

Het geleidelijk verdwijnen der temporaire tanden is uit 
de volgende tabel gemakkelijk na te gaan. 

TABEL 4. 
Aantal temporaire tanden aanwezig per 100 kinderen van 

6 tot en met 13-jarigen leeftijd. 

Aantal 
temporaire 
tanden in 
boven- en 
onderkaak 
te zamen. 

Aantal 
temporaire 

tanden in de 
bovenkaak. 

Aantal 
temporaire 

tanden in de 
onderkaak. 

6-jarigen 	leeftijd 1781 925 856 
7- „ 1512 800 712 
8- ,, 1237 643 594 
9-  1007 522 485 

10- „ ,» 739 392 347 
11- „ 	 /7 449 241 208 
12- „ 213 115 98 
13- „ 83 43 40 
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Tevens volgt uit deze tabel, dat op dertienjarigen leeftijd 
de tandwisseling nog niet is afgeloopen, want op 100 kin-
deren waren nog 83 temporaire tanden aanwezig. 

Leverde, zooals wij reeds zagen, bij het mannelijk en 
vrouwelijk geslacht eene vergelijking der cariesfrequentie 
in het melkgebit bijna geen verschil op, geheel anders is 
dit met het uitvallen der melktanden, want wij vonden: 

bij 10034 jongens 98626 temporaire tanden 
„ 9321 meisjes 82343 	„ 	„ 	of 

per 100 jongens 983 temporaire tanden 
„ 100 meisjes 883 	„ 

m. a. w. bij de meisjes verdwijnen de temporaire tanden 
sneller dan bij de jongens. Dit proces gaan wij in de volgende 
drie tabellen nauwkeuriger na en wel geeft tabel 5 aan het 
aantal aanwezige melktanden bij 100 jongens en 100 meisjes 
op de verschillende leeftijden; tabel 6 vermeldt het aantal 
aanwezige melktanden gerangschikt naar de verschillende 
tandsoorten in boven- en onderkaak bij 100 kinderen (jon-
gens en meisjes te zamen,) terwijl tabel 7 hetzelfde aangeeft 
als tabel 6 met dien verstande, dat hierbij het geslacht nog 
afzonderlijk in aanmerking genomen is. 

TABEL 5. 

Aantal temporaire tanden aanwezig per 100 jongens en 100 meisjes 
van 6 tot en met 13-jarigen leeftijd. 

1001ongens 
meisj es 

100jongens 
meisjes 

100jongens 
meisjes 

Boven- Onder-
kaak, kaak. 

hebben op 6-jarigen leeftijd 11784200  temp. tdn.; 91
1  829 

2 736 
hebben op 7-jarigen leeftijd 1464 } temp. tdn.; 771 693 

hebben op 8-jarigen leeftijd 1281 
1189 
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100longens 
meisj es 

les jongens 
meisjes 

100jongens 
meisj es 

100jongens 
meisjes 

1O0jongen 
meisjes 

Boyen- Onder-
kaak. kaak. 

hebben op 9-jarigenleeftijd 
1955 

 temp. tdn.; 5
00 455  

hebben op 10-jarigen leeftijd 852 	t emp. tdn.; 357 295 

281 256 
hebben op 11-jarigen leeftijd 533575  temp. tnd.; 198 157 

hebben op 12-jarigen leeftijd 
153 

 temp. tdn.; 185 85 

hebben op 13-jarigenlleeftijd 
153 

temp. tdn.; 28 
	25 

TABEL 6. 
Aantal temporaire tanden aanwezig per 100 kinderen volgens leeftijd 

en tandsoort in boven- en onderkaak. 

6e j. I 7e j. 8e j. 9e j. 10e j. lle j. 12e j. 13e j. 

superior 152.94 74.50 16.18 3.40 1.49 0.71 0.66 0.18 

inferior 96.08 27-70 5.04 2.15 1.04 0.64 0.33 0.54 

superior 184.32 142.82 69.46 21.38 6.48 2.34 1.46 0.56 

inferior 172.72 110.62 38.60 8.32 2.24 1.00 0.38 0.02 

superior 	196.86 196.36 189.56 170.64 131.34 78.72 37.98 13.98 

inferior 	197.08 194.38 184.72 150.00 94.18 43.00 16.08 3.50 

superior 193.94 191.36 178.24 150.82 105.96 57.46 23.14 7.26 

inferior 194.88 191.86 180.84 145.06 108.40 59.46 26.52 9.19 

superior 196.44 195.16 190.38 175.74 147.20 101.64 52.56 21.32 

inferior 194.98 180.94 84.10 169.28 140.58 153.96 54.92 26.84 

iI  

1
2 

 

mI  
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TABEL 7. 

Aantal temporaire tanden aanwezig per 100 jongens en per 100 meisjes 
volgens leeftijd en tandsoort in boven- en onderkaak. 

6e j. 7e j. 8e j. 9e j. 10e j. lle j. 12e j. 13e j. 

sup. 

ii  

inf. 

sup. 

IZ  

inf. 

sup. 

c 

inf. 

sup 

m1  

inf. 

jongens 163.60 89.12 22.26 4.44 1.97 0.62 0.27 0.30 

meisjes 145.56 58.34 10.08 2.28 0.99 0.80 1.06 0 

jongens 111.66 37.80 6.00 2.74 1.25 0.42 0 0.62 

meisjes 80.08 18.74 3.42 1.49 0.84  0.88 0.68 0.42 

jongens 187.00 145.78 84.50 27.80 8.32 2.96 	1.19 	0.77 

meisjes 181.36 128.50 54.40 14.38 4.72 1.68 1.74 0.46 

jongens 176.36 123.44 47.92 10.58 2.84 1.24 0.18 0 

meisjes 165.48 96.16 27.96 5.84 1.60 0.72 0.58 0.46 

jongens 197.32 195.86 192.90 175.98 145.74 96.34 48.90 18.06 

meisjes 196.18 196.88 186.10 164.82 117.12 61.30 25.60 6.82 

jongens 198.34 194.26 189.48 166.18 122.84 60.10 24.08 2.28 

meisjes 195.56 195.12 178.18 132.34 67.38 24.96 7.76 2.30 

jongens 194.22 186.78 179.42 156.40 115.38 70.02 30.84 9.80 

meisjes 193.44 192.02 176.82 144.72 96.12 44.20 14.94 3.68 

jongens 195.64 191.58 183.20 161.88 121.38 77.88 36.30 11.88 

meisjes 193.86 192.16 178.06 147.58 94.90 39.98 16.10 5.06 
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6e j. 7e j. 8e j. 9e j. 10e j. lle j. 12e j. 13e j, 

sup. 

M2 

inf. 

jongens 196.60 194.66 170.58 177.54 155.22 111.64 62.58 24.80 

meisjes 195.98 195.72 190.04 173.64 138.86 91.02 41.88 16.18 

jongens 196.28 191.04 185.18 170.62 152.44 116.74 65.70 33.08 

meisjes 193.44 190.84 182.42 167.80 130.04 90.44 43.46 17.48 

Tenslotte blijkt uit tabel 6 nog: 

1°. 
van il  bovenk. zijn reeds meer dan de helft op 7-jarigen leeft. verdwenen 
„ il  onderk. 
„ i2  bovenk. 
„ i2 onderk. 
„ c bovenk. 
„ c onderk. 
„ ml  bovenk. 
„ 

ml  onderk. 
„ m2  bovenk. 
„ m2  onderk. 

2°  
Op 13-jarigen leeftijd waren per 100 kinderen 83 melktanden nog 

aanwezig, verdeeld als volgt: 

i2  inferior 0.02 
it  superior 0.18 
it  inferior 0.54 
i2  inferior 0.56 
c inferior 3.50 
ml  superior 7.26 
ml  inferior 9.19 
c superior 13.98 
m2  superior 21.32 
m2  inferior 26.84 

„ „ „ „ „ „ 	6- „ „ „ 
„ „ „ „ „ „ 	8- „ „ „ 
„ „ „ „ „ „ 8- „ „ „ 
„ „ „ „ „ „ 11-  „ „ „ 

„ 10- „ 
„ „ ll „ „ 11-  „  „ 

„ „ „ „ „ „ „ 11- „ „ „ 
„ „ „ „ „ „ 12- „ „ „ 

„ „ „ „ „ „ 12- „ „ „ 
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HOOFDSTUK 3. 
De doorbraak der permanente tanden. 

Heeft het temporaire gebit slechts ongeveer 18 maanden 
noodig om door te breken, deze tijd is voor het permanente, 
wanneer wij de derde molaren buiten beschouwing laten, 
veel langer en wel meer dan zeven jaren; want bij de 1913 
onderzochte zesjarige kinderen waren reeds 7666 permanente 
tanden aanwezig, terwijl bij 1088 dertienjarige kinderen 
nog 899 melktanden moesten wisselen. Evenals het tern-
poraire gebit geleidelijk verdwijnt, breekt ook het perma-
nente geleidelijk door. 

Bij de 19355 kinderen troffen wij 274992 permanente 
tanden aan: 

in de bovenkaak 131492; 	in de onderkaak 143500. 
Daar in normale omstandigheden het menschelijk gebit 

in boven- en onderkaak een gelijk aantal tanden bezit, 
volgt uit de voorgaande cijfers, dat de doorbraak in de onder-
kaak sneller verloopt, gelijk tabel 8 aanduidt; dit was een 
te verwachten verschijnsel, daar, zooals wij reeds zagen, 
ook in de onderkaak de temporaire tanden sneller verdwijnen. 

Het geleidelijk te voorschijn komen der permanente tanden 
is uit tabel 8 na te gaan. 

TABEL 8. 
Aantal permanente tanden aanwezig per 100 kinderen 

van 6- tot en met 13-jarigen leeftijd. 
Aantal 

permanente 
tanden in 
boven- en 
onderkaak 
te zamen. 

Aantal 
permanente 

tanden in de 
bovenkaak. 

Aantal 
permanente 

tanden in de 
onderkaak. 

6-jarigen leeftijd 401 152 249 
7- „ 741 314 427 
8- „ 	 „ 1045 482 563 
9- „ 	 „ 1293 624 669 

10- „ 	„ 1604 780 824 
11- „ 	„ 1991 972 1020 
12- „ 	„ 2364 1167 1197 
13- „ 	„ 2575 1285 1291 

20 
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Wij gingen na, van welken invloed het geslacht op het 
doorbreken der permanente tanden is en vonden bij: 

10034 jongens 136398 permanente tanden 
9321 meisjes 138594 

of wel 

per 100 jongens 1359 permanente tanden 
„ 100 meisjes .1487  

m. a. w. de meisjes zijn de jongens met het wisselen voor. 
Dit konden wij verwachten naar aanleiding van het op 
bladzijde 295 vermelde feit, dat bij de meisjes de temporaire 
tanden sneller verdwijnen dan bij de jongens. 

Willen wij dit nauwkeuriger nagaan, dan stellen de tabellen 
9, 10 en 11 ons daartoe in staat. 

TABEL 9. 

Aantal permanente tanden aanwezig per 100 jongens en 100 meisjes 
van 6 tot en met 13-jarigen leeftijd. 

Boven- Onder-
kaak. kaak. 

jongens I 	 359 	 139 220 
100 meisj es ~ hebben op 6-jarigen leeftijd 444 } perm. tdn.; 166 278 

jongens 	 649. 	 278 371 
100 

meisjes 
hebben op 7-jarigen leeftijd 

816 
perm. tdn.; 354 462 

jongens 	 995 !  
100 meisjes I hebben op 8-jarigen leeftijd 	

452 543 
1097 f 

perm. 
tdn.; 511 586 

jongens 	 1236 	 598 638 
100 

meisjes 
hebben op 9-jarigen leeftijd 

1356 perm. tdn.; 653 703 

jongens 	 1512 	 745 767 100 
meisjes 

hebben op 10-jarigen leeftijd 
1700 perm. tdn.; 817 883 

1001ongens 	
211 

} hebben op 11-jarigen leeftijd 18108 1 1 perm. tdn.; 917 953 
meisjes 	 1029 1089 
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100l
ongens  

meisj es 

100jongens 
meisjes 

hebben op 12-jarigen leeftijd 2459 

2532 
hebben op 13-jarigen leeftijd 2640 

Boven- Onder-
kaak. kaak. 

1120 1155 
perm. tdn.; 1217 1242 

1262 1270 
perm. tdn.; 1319 1321 

TABEL 10. - 
Aantal permanente tanden aanwezig per 100 kinderen volgens leeftijd 

en tandsoort in boven- en onderkaak. 

6e j. 7e j.  8e j. 9e j. 10e j. 	Ile j. 	12e j. 13e j. 

superior 28.42 107.90 176.26 195.30 199.18 199.30 199.24 199.44 

inferior 95.14 168.72 194.14 197.82 199.10 199.36 199.82 199.64 

superior 2.30 23.00 90.58 161.24 188.82 195.04 196.80 197.24 

inferior 15.78 70.02 154.30 191.22 197.92 199.14 199.54 199.64 

superior 0 0.46 2.60 11.04 44.30 100.56 149.78 177.38 

inferior '0 0.84 7.44 35.76 93.00 148.54 178.74 194.30 

superior i 0.42 2.07 12.14 41.28 87.56 138.06 174.70 190.62 

inferior 0 0.70 6.88 28.74 89.20 127.36 165.02 184.38 

superior 0.10 0.88 4.10 17.10 50.84 95.04 144.62 173.52 

inferior 0,20 0.76 3.72 14.30 40.30 77.04 128.92 157.34 

superior 122.00 180.08 195.78 197.68 198.36 198.58 198.60 197.24 

inferior 137.16 185.60 197.14 198.30 197.98 197.52 195.68 190.8 

superior 0 0 0.31 0.95 9.60 45.22 103.34 150.18 

inferior 0 0.04 0.54 3.61 21.60 71.08 128.92 164.70 

II  

I2  

C 

Pl  

P2  

MI  

M2  



sup. 

II  

inf. 

i 

sup. 

I2  

inf. 

sup. 

C 

inf. 

sup. 

Pl 

inf. 
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TABEL 11. 

Percentages der doorgebroken permanente tanden volgens geslacht, 
leeftijd en tandsoort in boven- en onderkaak. 

fie j. 	7e j. 	8e j. 	9e j. 10e j. Ile. j. 12e j. 13e j. 

jongens 10.73 45.42 85.87 96.48 99.34 99.72 99.73 99.54 

meisjes 17.79 63.37 91.75 98.93 99.85 99.56 99.52 100 

jongens. 39.42 79.12 	96.59 98.89 99.27 99.79 100 99.70 

meisjes 55.93 90.18 ' 97.55 98.93 99.85 99.56 99.81 100 

jongens 0.92 5.81 35.56 74.22 92.56 	97.24 98.91 98.63 

meisjes 1.48 17.80 55.01 87.53 96.50 97.81 97.87 98.60 

jongens 5.67 27.10 70.92 94.07 98.47 99.66 99.82 99.85 

meisjes 10.17 42.76 83.36 96.65 99.47 99.49 99.71 99.77 

jongens 0 0.07 0.61 3.65 14.81 39.62 66.33 85.60 

meisjes 0 0.44 1.98 7.55 29.81 60.83 83.90 93.33 

jongens 0 0.20 1.50 9.66 32.46 63.89 84.85 96.63 

meisjes 0 0.73 5.86 26.71 61.14 85.29 95.15 97.93 

jongens 0.10 0.80 5.40 18.02 38.73 62.78 83.03 93.87 

meisjes 0.42 1.33 6.75 23.50 49.05 75.63 91.95 97.47 

jongens 0 0.31 2.39 10.77 30.34 54.24 	77.37 	89.59 

meisjes 0 0.44 4.50 18.37 59.47 73.38187.9X95.86 



sup. 

P2  

inf. 

sup. 

M1  

inf. 

sup. 

M2  

inf. 
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6e j. 	7e j. 	8e j. 	9e j. 10e j. lle j. 12e j. 13e j. 

jongens 0.10 0.27 1.84 7.70 22.33 41.83 67.70 84.23 

meisjes 0.11 0.66 2.25 9.74 28.67 54.27 77.21 90.57 

jongens - 0.10 0.40 1.23 5.41 15.83 31.63 58.30 	74.73 

meisjes 0.11 0.37 2.52 8.97 	24.64 45.80 71.00 	85.29 

jongens 57.71 86.71 97.82 98.76 99.42 99.24 99.18 98.74 

meisjes 63.35 93.57 97.89 98.93 98.94 99.35 99.41 98.44 

jongens 64.91 89.65 98.77 99.15 99.27 99.31 98.27 95.54 

meisjes 72.35 96.45 98.36 99.16 98.10 98.25 97.38 95.17 

jongens 0 0 0.20 0.39 3.06 17.92 	44.89 70.60 

meisjes 0 0 0.14 0.63 5.85 27.57 	58.87 84.14 

jongens 0 0 0.41 	0.98 7.88 28.26 59.12 79.17 

meisjes 0 0.07 0.14 	2.77 13.84 43.25 70.12 87.54 

De doorbraak der blijvende tanden percentsgewijs in tabel 11 
aangegeven, stellen wij in fig. I graphisch voor. 
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FIGUUR I. 

Graphisohe voorstelling der doorbraak van het blijvend gebit 
bij jongens en meisjes van 6 tot en met 13-jarigen leeftijd. 

Deze graphische voorstelling is in acht deelen gesplitst, 
voor elk jaar één. Ieder deel is in het midden door eene 
vertikale lijn verdeeld in eene linker helft voor de jongens 
en eene rechter voor de meisjes; bovendien stelt ieder van 
deze helften een boven- en onderkaak voor. De tanden in 
boven- en onderkaak zijn door horizontale evenwijdige 
op gelijken afstand getrokken lijnen verdeeld in tien vakjes. 
Ten einde de percentages van de aanwezige tanden der 
jongens en meisjes van gelijke leeftijden uit te drukken stelt 
ieder geheel of gedeeltelijk zwart gemaakt vakje tien procent 
of een gedeelte daarvan voor. 

Voorbeeld: Op zesjarigen leeftijd is bij de meisjes de 
eerste incisivus der bovenkaak reeds voor 17.79 % doorge-
broken, derhalve is van dezen tand één vakje geheel en het 
volgende voor ± 0.8 zwart gemaakt. 



M2 onderk. 
bovenk. 1.1 	 „ 

„ „ „ „ „ „ 

„ 12- 
„ 12- 
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Tabel 10 geeft aanleiding tot de volgende opmerkingen: 

1°. Het aantal eerste molaren in de onderkaak is op 
9-jarigen leeftijd het grootst en neemt daarna allengs 
af; de oorzaak hiervan is, dat vele dezer molaren reeds na 
het 9e jaar geëxtraheerd worden. 

2°. Van: 

• bovenk. zijn reeds meer dan de helft op 7-jarigen leeftijd aanwezig 
onderk. „ ,, „ „ „ „ 	7- „ „ 

bovenk. „ „ „ „ „ 	9- „ 

onderk. „ „ „ 	8- „ „ 

bovenk. „ 1.3 11 „ „ 11- 
onderk. 13 „ „ 11- „ 

bovenk. 
Pl  

onderk. 
„ 

3.1 

„ „ „ 11- 
„ 11-  

Pl „ 

„ 

bovenk. II „ 12- „ „ 

P2 f onderk. „ 12-  „ 

bovenk. 
onderk. 

„ „ 6- 
„ 6- 	„ 

3°. De doorbraak heeft plaats in de volgorde: 
M1  inferior 
	

C inferior 
M1  superior 
	

P1  inferior 
I1  inferior 
	

P2 superior 
I1  superior 
	

P2 inferior 
I2  inferior 
	

C superior 
I2  superior 
	

M2  inferior 
P1  superior 
	

M2  superior 
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4°. De afwijkingen, welke zich voordoen bij de door-
braak der blijvende tanden. 

Per 100 kinderen braken reeds door: 
0.46 canini 	in de bovenkaak op 7-jarigen leeftijd. 
0.84 canini 	„ „ onderkaak „ 7- „ )1 

2.07 le praemolaren „ 
0.07 le praemolaren „ 
0.88 2e praemolaren „ 
0.76 2e praemolaren „ 
0.31 2e molaren 
0.04 2e molaren 

„ bovenkaak „ 6- 
„ onderkaak „ 7- 
„ bovenkaak „ 6- 
„ onderkaak „ 6- 
„ bovenkaak „ 8-
„ onderkaak „ 7- 77 

77 

PP 

f) 

17 

5°. Op 13-jarigen leeftijd is de doorbraak 
geëindigd; zoo ontbraken o.a. per 100 kinderen: 

nog niet 

van de canini 
praemolaren 
praemolaren 
praemolaren 
molaren 
molaren 

in de bovenkaak 23 of 12 %. 
onderkaak 36 „ 18 %. 
bovenkaak 27 „ 13 %. 
onderkaak 43 „ 22 %. 
bovenkaak 50 „ 25 %. 
onderkaak 35 „ 18 %. 

„ le 
„ 2e 
„ 2e 
„ 2e 
„ 2e 

77 
	

77 

71 

Bij het onderzoek hebben wij er ook nog op gelet, of het 
kind behoorde tot het blonde of donkere type. Uit tabel 12, 
die aangeeft het aantal aanwezige permanente tanden 
per 100 jongens en 100 meisjes, volgt, dat er geen noemens-
waard verschil in de snelheid van tandwisseling bestaat 
tusschen het blonde en het donkere type. 
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TABEL 12. 

Aantal permanente tanden aanwezig per 100 jongens en 
100 meisjes volgens leeftijd en type. 

Jongens. Meisjes. 

Blond Donker Blond Donker 
6e j. 352 387 444 454 
7e j. 670 673 829 834 
8e j. 998 1013 1100 1091 
9e j. 1231 1226 1352 1382 

10e j. 1510 1526 1675 1763 
lle j. 1850 1926 2143 2090 
12e j. 2322 2437 2460 2471 
13e j. 2529 2581 2636 2647 

HOOFDSTUK 4. 

Het voorkomen van caries in het permanente gebit. 

Wezen wij in een voorgaand hoofdstuk er op, dat bij de 
onderzochte kinderen wegens hun leeftijd niet kon worden 
nagegaan, wanneer de tandcaries in het temporaire gebit 
begint op te treden, voor het permanente konden wij dit 
wel; spoedig na het verschijnen der eerste molaren treedt 
de caries in het blijvend gebit op. 

Het bleek, dat de 19355 kinderen van 6- tot en met 13- 
jarigen leeftijd 274992 permanente tanden bezaten, waarvan 
131492 in de bovenkaak en 143500 in de onderkaak. Van dit 
aantal blijvende tanden waren 19471 = 7.08 % carieus; 
in de bovenkaak 8065 = 6.13 %, in de onderkaak 11406 = 
7.95 %. 

In de onderkaak worden dus meer tanden door het 
cariesproces aangetast. Gaan wij de cariesfrequentie met 
het ouder worden der kinderen na, dan vinden wij, hetgeen 
opgeteekend is in tabel 13, 
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TABEL 13. 

Percentages der cariesfrequentie in het permanente gebit 
volgens den leeftijd. 

6-jarigen leeftijd 7.32 
7-  
8-  „ 

„ 

„ 
7.37 
7.41 

9-  „ „ 7.47 % gemiddeld 
10-  „ „ 7.02 % 7.08 
11-  „ „ 6.38 
12-  „ „ 7.00 
13-  „ 7.56 

Uit tabel 13 kan nagegaan worden, dat de cariesfrequentie 
van het 6e tot het 14e jaar voor het permanente gebit tamelijk 
constant blijft. De reden moet hierin gezocht worden, 
dat in deze jaren zoovele tanden doorbreken, waarop de 
caries nog niet haren invloed heeft kunnen uitoefenen; 
wel echter op de eerste blijvende kiezen, waarvan op het 
zesde jaar de cariesfrequentie 11.34 % bedroeg en op het 
dertiende jaar 38.11 %, zooals later zal blijken. Vragen 
wij ons af, of het mannelijk, dan wel het vrouwelijk geslacht 
meer aan caries in het permanente gebit onderhevig is, 
dan geeft het volgende staatje ons het antwoord. 

10034 jongens hadden 136398 permanente tanden, 
waarvan 9595 = 7.03 % carieus. 

9321 meisjes hadden 	138594 permanente tanden, 
waarvan 9876 = 7.13 % carieus. 

Bijgevolg blijkt, dat de cariesfrequentie bij de jongens 
7.03 %, bij de meisjes 7.13 % bedraagt; er is dus tot den 14-
jarigen leeftijd nog geen groot verschil tusschen het voor-
komen van caries in het blijvend gebit bij jongens en meisjes. 
Wij herinneren er aan, dat ook bij het tandbederf in het 
melkgebit de beide geslachten zich tamelijk gelijk verhielden. 
Voor een nauwkeuriger overzicht kan men . de cijfers 
samengevat in tabel 14 nagaan, 
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TABEL 14. 

Percentages der cariesfrequentie in het blijvend gebit bij jongens 
en meisjes volgens den leeftijd. 

Van het aantal aanwezige permanente tanden waren carieus op: 
6-jarigen leeftijd bij de jongens 6.53 %; bij de meisjes 7.97 % 
7-  „ „ „ >> 7.31 %; „ „ ,, 7.42 % 
8-  >, „ „ „ 7.26 %; ,> >, >> 7.55 % 
9-  „ >, „ „ >, 7.65 %; ,> „ ,> 7.29 % 

10-  „ „ „ 7.05 %; „ ,, It 8.32 % 
11-  „ „ „ 6.12 %; „ „ 6.62 % 
12-  ,, ,, ,, 7.05 %; „ ,, „ 6.94 % 
13-  „ „ „ „ 7.51 %; „ It „ 7.63 % 

Evenals in het temporaire wordt ook in het permanente 
gebit niet iedere tandsoort in gelijke mate door caries 
aangetast. Ook vertoont de cariesfrequentie verschillen 
bij tanden van dezelfde soort, naar gelang deze zich in 
de boven- of onderkaak bevinden, gelijk tabel 15 uitdrukt, 
terwijl in tabe116 het geslacht mede in aanmerking genomen is. 

TABEL 15. 

Percentages der cariesfrequentie in het blijvend gebit volgens den 

leeftijd en de tandsoort. 

lie 	j. 	' 7e j. 8e j. 9e j. 10e j. 	lle j. 12e j. 13e j. 6-13e j. 

I

superior 	0.37 0.55 0.41 0.84 	0.64 	0.73 0.97 1.20 0.72 

inferior 	0 0.21 0.09 0.05 0.13 	0.04 0.09 0.09 0.09 

superior 0 0.92 	0.36 0.21 0.16 0.36 0.69 1.12 	I 0.42 

inferior 0 0.05 	0 0.04 0.08 0.02 0.05 0.04 0.04 
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6e j. 7e j. 8e j. 9e j. 10e j. lle j. 12e j. 13e j. 6-13e j. 

superior 0 0 1.32 1.55 0.32 0.35 0.09 0.15 0.27 

inferior 0 0 0 0 0 0.02 0 0.09 0.02 

superior 0 15.08 4.51 1.07 1.40 1.05 1.02 0.87 1.11 

inferior 0 10.00 2.50 2.49 0.65 0.69 0.70 0.50 0.82 

superior 0 4.00 6.72 2.59 3.59 2.29 1.56 	2.38 2.32 

inferior 0 9.09 5.50 5.25 3.43 2.94 2.85 	' 2.62 5.94 

superior 9.38 11.40 14.76 18.73 21.12 22.80 27.40 32.59 19.27 

inferior 13.08 17.58 23.40 27.54 30.75 31.73 38.51 44.36 27.67 

superior 0 0 22.22 3.57 6.23 5.18 6.24 6.31 6.02 

inferior 0 0 0 5.66 10.02 10.38 13.43 12.81 1 	11.99 

Duidelijk blijkt uit deze tabel, hoezeer de eerste 
permanente molaren reeds van af het begin hunner door-
braak méér aan caries onderhevig zijn, dan de andere tand-
soorten; zoo bijv. is de gemiddelde (6-14e jaar) caries-
frequentie der incisivi en canini minder dan 1 %, terwijl 
die der eerste permanente molaren 19.27 en 27.67 % is. 

Ook volgt uit genoemde tabel, dat de snij- en hoek-
tanden, alsmede de eerste praemolaren der onderkaak 
minder door caries worden aangetast dan de tanden dier 
zelfde soorten in de bovenkaak; echter de tweede prae-
molaren en de eerste en tweede permanente molaren in de 
onderkaak zijn aanmerkelijk meer aan tandbederf onder-
hevig dan die der bovenkaak. 
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TABEL 16. 

Percentages der cariesfrequentie in het blijvend gebit volgens geslacht, 
leeftijd, en tandsoort in boven- en onderkaak. 

6e j. 7e j. 8e j. 9e j. 10e j. lle j. 12e j. 13e j. 6-13e j. 

bovenk. 0.96 0.74 0.24 0.95 0.59 0.60 1.10 1.08 0.73 
jongens 

onderk. 0 0.34 0.14 0 0.15 0 0.18 0 0.19 

bovenk. 0 0.47 0.59 0.72 0.76 0.88 0.88 1.38 0.75 
meisjes 

onderk. 0 0.08 0.07 0.14 0.15 0.07 0.10 0.23 0.10 

jongens 
bovenk. 0 1.15 0.19 0.44 0.24 0.21 0.74 0.93 0.44 

onderk. 0 0.23 0 0 0.15 0 0.09 0 0.05 

meisj es 
bovenk. 0 0.83 0.37 0.08 0.08 0.52 0.70 1.40 0.43 

onderk. 0 0 0 0.07 0.08 0.07 0.10 0.23 0.07 

jongens 
bovenk. 0 0 0 3.57 0.99 0.35 0.14 0.36 0.42 

onderk. 0 0 0 0 0 0 0 0.16 0.03 

meisjes 
bovenk. 0 0 3.45 0.94 0.26 0.48 0.12 0 0.27 

onderk. 0 0 0 0 0 0.09 - 0 0.23 0.05 

jongens 
bovenk. 0 8.33 2.53 1.09 2.07 1.32 1.53 0.82 1.44 

onderk. 0 20.00 5.71 5.45 1.44 1.14 0.71 0.68 1.20 

meisjes 
bovenk. 0 5.55 6.06 1.21 0.93 0.87 0.63 0.94 1.02 

onderk. 0 1.66 2.77 0.78 0.13 0.40 0.66 0.48 0.50 
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6e j. 7e j. 8e j. 	9e j. 10e j. lle j. 12e j. 13e j. 6-13e j. 

bovenk. 0 0 0 3.39 5.23 1.98 2.02 2.36 2.55 
jongens 

onderk. 0 0 11.11 5.95 ( 4.15 3.70 2.66 3.28 3.37 

bovenk. 0 11.11 12.12 2.26 2.39 2.55 1.13 2.54 2.21 
meisjes 

onderk. 0 20.00 5.40 4.76 3.09 2.56 2.86 1.90 2.88 

bovenk. 8.23 11.09 14.16 18.44 20.25 25.14 27.31 32.71 19.53 
jongens 

onderk. 11.13 16.39 21.83 26.73 28.07 28.73 37.05 41.83 26.17 

bovenk. 10.54 12.55 15.46 19.07 22.06 23.93 27.51 32.78 20.93 
meisjes 

onderk. 15.23 18.56 25.02 28.59 33.59 34.22 39.54 47.12 27.33 

bovenk. 0 0 33.331 	0 9.63 3.46 6.30 5.86 5.73 
jongens, 

onderk. 0 0 0 	6.66 11.11 8.54 12.19 13.75 11.61 

bovenk. 0 0 50.00 11.11 5.33 6.61 6.26 7.02 6.58 
meisjes 

onderk. 0 0 0 5.13 9.34 11.80 14.66 11.52 12.44 

Als een bijdrage tot de kennis van de cariesfrequentie der eerste 
permanente molaren hebben wij, om niet te uitvoerig te worden, in 
fig. II deze graphisch uitgedrukt alleen voor de Vrouwen. 

De voorstelling geeft aan de cariesfrequentie dezer kiezen bij Vrouwen 
in boven- en onderkaak, niet alleen tot het 14e jaar, doch ook voor 
ouderen leeftijd, waarover later. 
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FIGUUR II. 

Graphisehe voorstelling van het percentage der caries- 
frequentie van den eersten permanenten molaar bij 

Vrouwen van 6 tot en met 40-jarigen leeftijd. 
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Het voorkomen van caries in het blijvend gebit van een 
dertienjarig meisje wordt in fig. III graphisch voorgesteld. 

FIGUUR III. 

Graphische voorstelling van het percentage der caries-
frequentie in het blijvend gebit volgens de tandsoort bij 

13-jarige meisjes. 

Deze graphische figuur stelt de tanden in boven- en onder-
kaak voor van een 13-jarig meisje. Door concentrische, 
op gelijken afstand getrokken cirkelbogen zijn de tanden 
der bovenkaak in tien vakjes verdeeld, evenals die der 
onderkaak. Ten einde de percentages der cariesfrequentie 
in het blijvend gebit bij 13-jarige meisjes volgens de tand-
soort uit te drukken, geeft ieder geheel of gedeeltelijk zwart 
gemaakt vakje tien percent of een gedeelte daarvan aan. 

Voorbeeld: Het percentage der cariesfrequentie van den 
eersten molaar in de bovenkaak bedraagt 33 %. 



Figuur III. 
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Het gemiddelde cariespercentage der kinderen van 6 tot 
en met 13-jarigen leeftijd is dus het hoogst bij M1, onderkaak 
meisjes en dan volgen in afdalende rij: 

M1  onderkaak jongens 

M1  bovenkaak meisjes 

M1  bovenkaak jongens 

M2  onderkaak meisjes 

M2 onderkaak jongens 

M2 bovenkaak meisjes 

M2  bovenkaak jongens 

P2  onderkaak jongens 

P2  onderkaak meisjes 

P2 bovenkaak jongens 

P2 bovenkaak meisjes 

P1  bovenkaak jongens 

P1  onderkaak jongens 

P1  bovenkaak meisjes 

Il  bovenkaak meisjes 

I1  bovenkaak jongens 

P1  onderkaak meisj es 

I2  bovenkaak jongens 

I2  bovenkaak meisjes 

C bovenkaak jongens 

C bovenkaak meisjes 

I1  onderkaak jongens 

Il  onderkaak meisjes 

I2  onderkaak meisjes 

C onderkaak meisjes 

I2  onderkaak jongens 

C onderkaak jongens 

Zien wij in tabel 16, dat bij de meisjes van P2  inferior in 
het zevende en M2 superior in het achtste jaar de caries-
frequentie zeer hoog is n.l. 20 en 50 %, dan dienen wij niet 
te vergeten, dat het voorkomen van één of twee carieuse 
praemolaren of molaren op het zeer kleine aantal dezer tan-
den bij dien leeftijd van grooten invloed is op het per-
centage. 

Wij hebben ook onze aandacht geschonken aan de 
vraag, of er verschil bestaat in cariesfrequentie bij het 
blonde of donkere type; het onderzoek maakte uit, dat 
dit verschil zeer gering is, hetgeen- nader door tabel 17 
wordt aangeduid. 

21 
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TABEL 17. 

Percentages der cariesfrequentie bij het blonde en 
donkere type. 

Jongens. Meisjes. 

Blond Donker Blond Donker 

6e j. 5.40 6.20 7.21 7.05 
7e j. 6.12 7.73 6.63 5.64 
8e j. 6.41 7.11 6.64 6.51 
9e j. 6.83 6.77 6.58 6.58 

10e j. 6.42 5.88 6.09 6.13 
lle j. 5.90 5.76 5.93 6.51 
12e j. 5.95 7.18 6.30 6.68 
13e j. 7.04 6.97 7.51 7.36 

HOOFDSTUK 5. 

Algemeene beschouwingen. 

In de voorgaande hoofdstukken hebben wij van het 
temporaire en van het permanente gebit der kinderen 
afzonderlijk de gewonnen gegevens behandeld; in dit hoofd-
stuk willen wij eenige algemeene beschouwingen omtrent 
den toestand hunner gebitten geven. 

Zooals reeds vermeld is, werden er 19355 kinderen onder-
zocht, waarvan: 

1913 
2851 
2932 

zes 

acht 
zeven  

jaren oud waren 

„ 	„ 
2936 negen 
2686 tien „ „ „ 

2822 elf  
2127 twaalf „ 

1088 dertien „ „ „ 

Geheel vrij van caries, zoowel in het temporaire als in het 
permanente gebit, waren van dit aantal kinderen gemiddeld 
22.32 % en wel op: 
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6-jarigen leeftijd 32.61 
7-  
8-  

„ 
„ 

26.36 
22.78 

9-  „ „ 18.15 % gemiddeld 
10-  „ „ 19.17 % 22.32 
11-  „ If 19.91 
12-  „ „ 20.31 
13-  „ „ 21.60 

in. a. w. van 100 kinderen hadden, wanneer wij gemakshalve 
de cijfers afronden, 78 tandcaries. Na het negende levensjaar 
nam het percent der kinderen, die cariesvrij waren, toe. 
De oorzaak ligt hierin, dat vele aangetaste melkkiezen 
wisselden en dat de daarna doorbrekende tanden op dien 
leeftijd en tot aan het veertiende jaar nog niet of met uit-
zondering door tandbederf zijn aangetast. 

Het percentage van het aantal kinderen, bij wie alléén 
het blijvend gebit vrij was van caries, gaf een veel hooger 
cijfer en bedroeg gemiddeld 53.33 % en wel op: 

6-jarigen leeftijd 67.56 
7-  
8-  

„ 

„ 
„ 

„ 

68.96 
61.01 

9-  „ „ 54.39 % gemiddeld 
10-  „ „ 49.81 % 53.33 
11-  „ „ 44.51 
12-  „ „ 36.90 
13-  „ „ 29.97 

m. a. w. van 100 kinderen hadden gemiddeld 47 caries in 
het blijvende gebit. In het oogspringend is de snelle daling 
van het percentage der cariesvrije kinderen tusschen het 
zesde en veertiende levensjaar n.l. van 68 tot 30 %, zooals in 
fig. IVa en fig. IVb voor de verschillende leeftijden graphisch 
wordt aangegeven. Wij kunnen ook zeggen, dat van 100 
kinderen op zesjarigen leeftijd 32 tandbederf in het blijvend 
gebit vertoonden en dat dit aantal op dertien jarigen 
leeftijd reeds gestegen was tot 70. 
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Wij komen nu tot de belangrijke vraag, of het verschil 
in maatschappelijke positie der ouders eenigen invloed 
heeft op het voorkomen van tandcaries bij hunne kinderen. 

Vergelijken wij de verkregen cijfers der 2e klasse-, le klasse-
en burgerscholen *), dan blijkt, dat de verhouding van het 
voorkomen van tandcaries per 100 tanden in het tempo-
raire gebit is als aangegeven in tabel 18. 

TABEL 18. 

Percentages der cariesfrequentie in het melkgebit, gerang- 
schikt naar school en leeftijd. 

Temporaire tanden. 
2e klasse 
scholen 

le klasse 
scholen 

Burger- 
scholen 

6e jaar 13.92 % 14.24 % 16.93 % 
7e „ 16.38 % 15.60 % 22.08 % 
8e „ 20.21 % 20.51 % 22.74 % 
9e „ 23.76 % 22.85 % 25.72 % 

10e „ 27.06 % 24.10 % 26.65 % 
lle „ 29.35 % 28.51 % 29.92 % 
12e „ 33.72 % . 33.70 % 30.15 % 
13e „ 30.75 % 29.86. % 39.05 % 

6e-13e jaar 20.62 % 19.20 % 23.50 % 

De kinderen der burgerscholen hebben voor het temporaire 
gebit het ongunstigste cijfer (23.50 %), dan volgen de 
kinderen der 2e klasse scholen (20.62 %) en vervolgens 
de kinderen der le klasse scholen (19.20 %). Groote ver- 

*) De openbare. lagere scholen der Gemeente 's-Gravenhage 
worden verdeeld in drie groepen, n.l. 2e en le klasse scholen, 
bezocht door kinderen, wier ouders behooren tot de on- en min-
vermogenden (de onvermogenden in hoofdzaak, op de 2e klaese 
scholen) terwijl de burgerscholen bezocht worden door kinderen, 
wier ouders behooren tot de meer gegoede burgerij. 
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schillen zijn echter bij deze drie categoriën niet aan te geven; 
voor het permanente gebit zijn de percentages in tabel 

19 vermeld. 
TABEL 19. 

Percentages der cariesfrequentie in het blijvend gebit 
gerangschikt naar school en leeftijd. 

Permanente tanden. 
2e klasse 
scholen 

le klasse 
scholen 

Burger- 
scholen 

6e jaar 10.30 % 3.08 % 3.64 % 
7e 	„ 8.71 % 4.60 % 5.67 % 
8e 	„ 8.41 % 5.67 % 5.68 % 
9e 	„ 8.08 % 5.56 % 7.19 % 

10e 	„ 7.61 % 5.36 % 6.45 % 
lle 	„ 6.55 % 5.64 % 6.51 % 
12e 	„ 7.59 % .5.82% 6.11 % 
13e 	„ 8.45 % 7.08 % 6.83 % 

6e-13e jaar I 	7.76 % 5.62 % 6.38 % 

Wederom hebben de kinderen der le klasse scholen 
het gunstigste cijfer (5.62 %); nu volgen echter die der bur-
gerscholen (6.38 %) en da n die der 2e klasse scholen (7.76 %). 

Opmerking verdient, dat het verhoudingscijfer bij de 
leerlingen der 2e klasse scholen daalt van 10.30 % op 
zesjarigen leeftijd tot 8.45 % op dertienjarigen leeftijd en 
het cijfer stijgt bij de scholieren der le klasse en burger-
scholen en wel respectievelijk van 3.08 en 3.64 % op zes-
jarigen tot 7.08 en 6.93 % op dertienjarigen leeftijd. 

De gemiddelde verhoudingscijfers verschillen echter 
zoo weinig, dat wij geen gevolgtrekkingen kunnen maken, 
maar alleen kunnen constateeren, dat de invloed van meer 
of minder goede maatschappelijke omstandigheden zich lot 
aan het veertiende jaar nog niet doet gevoelen op het voor-
komen van tandcaries. 
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Hoe de toestand der gebitten is, wanneer de kinderen 
met het zesde of zevende jaar op school komen, blijkt uit 
de navolgende cijfers. 

Bij de 4734 zes- en zevenjarige kinderen, bij wie het 
aantal eerste en tweede melkmolaren normaal 37872 moest 
bedragen, waren aanwezig 36853, waarvan 10106 carieus 
(27.42 %); derhalve ontbraken 1019 melkmolaren. Reeds 
27.42 % van het aantal aanwezige temporaire molaren 
was dus in die jaren carieus. Hoevele van deze temporaire 
kiezen op bovengenoemde leeftijden nog voor behandeling 
in aanmerking konden komen, hebben wij uit de beschikbare 
gegevens niet kunnen opmaken; de dagelijksche ondervinding 
leert ons echter, dat van de zooeven genoemde 10106 
carieuse melkmolaren vele niet meer voor behandeling 
geschikt zijn. 

Het aantal le permanente molaren bedroeg: 
bij de 6-jarige kinderen 4936, waarvan carieus 560 = 

11.35 %. 
bij de 7-jarige kinderen bedroeg 10421, waarvan 

carieus 1515 = 14.54 %. 
Hieruit blijkt duidelijk, dat tandheelkundige hulp op 

zes- en zevenjarigen leeftijd reeds noodig is en dat zij vooral 
door het vullen der eerste permanente molaren nuttig kan 
zijn voor de toekomst. Het noodzakelijke van eene vroeg-
tijdige behandeling blijkt nog duidelijker, wanneer wij 
de gegevens der achtjarige kinderen nagaan; daaruit blijkt, 
dat 1.80 % dezer molaren geëxtraheerd en 19.09 % carieus 
waren. Het herstellen der defecten van deze molaren zou 
betrekkelijk eenvoudig zijn, want slechts bij 0.94 % dezer 
kiezen was caries profunda. 

Hieraan kunnen wij nog toevoegen, zooals wij reeds 
vroeger zagen, dat het kauwvermogen op dien leeftijd ook 
door het voorkomen van caries (30.84 %) in de melkmolaren 
zeer verminderd is. 
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Wij wenschen omtrent de eerste permanente molaren 
nog het volgende mede te deelen. 

Bij de 19355 kinderen bedroeg het aantal van deze 
kiezen 72919; daarvan waren 23.49 % carieus. Het behoeft 
wel geen nader betoog, dat van deze carieuse molaren een 
zeer groot aantal door het leggen van eene eenvoudige 
amalgaamvulling geschikt gemaakt kon worden om nog 
lange jaren goede diensten te bewijzen. 

De cariesfrequentie der eerste blijvende molaren bedroeg op: 

6-jarigen leeftijd 11.34 % ' 
7-  
8-  

„ 
„ „ 

14.54 
19.09 

9-  „ „ 23.17 % gemiddeld 
10-  „ „ 25.93 % 23.49 
11-  „ „ 27.24 
12-  „ „ 32.79 
13-  „ 38.15 

m. a. w. van 100 eerste blijvende kiezen zijn op 

6-jarigen leeftijd gezond 89 
13- ,, 	,, 	 62 

Vergelijken wij de eerste blijvende molaren met andere 
tandsoorten, dan vinden wij, dat onder de 57100 carieuse 
tanden in het melk- en blijvend gebit der 6- tot en met 13-
jarige kinderen 17129 eerste permanente kiezen aangetroffen 
worden. Onder 100 carieuse tanden uit het melk- en blijvend 
gebit komen dus 30 eerste permanente molaren voor. Gaan 
wij de eerste blijvende kiezen na alléén ten opzichte van de 
tandsoorten in het blijvend gebit, dan vinden wij, dat onder 
de 19471 carieuse tanden in dat gebit 17129 carieuse eerste 
blijvende molaren zijn. Van 100 carieuse tanden in het 
blijvend gebit zijn dus 88 eerste permanente molaren. 
Bij de dertienjarige kinderen bedroeg het aantal carieuse 
tanden in het melk- en blijvend gebit 2410, waarvan 1609 
carieuse eerste blijvende molaren d. w. z. op 100 carieuse 
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tanden in het melk= en blijvend gebit kwamen 67 carieuse 
eerste permanente molaren voor. Bij die kinderen waren in 
het blijvend gebit aanwezig 2118 carieuse tanden, waar-
onder 1609 carieuse eerste permanente molaren m. a. w. 
van 100 carieuse tanden in het blijvend gebit waren 76 
carieuse eerste permanente molaren. Van het geheele aantal 
carieuse tanden, dat wij aantroffen in het blijvend gebit 
d.er gatigujarige kinderen, maakte dus de carieusee eerste 
permanente molaren meer dan 3/4  gedeelte uit. 

Van 4 door tandbederf aangetaste tanden in het blijvend 
gebit van dertienjarige kinderen waren dus 3 eerste permanente 
molaren. 

Wij konden ook nagaan, dat bij 1088 dertienjarige kinderen 
die 4 x 1088 = 4352 permanente molaren moesten bezitten, 
4218 aanwezig en dus 134 = 3.08 % verwijderd waren. 

Volledigheidshalve vergelijken wij nog het aanwezig 
zijn van permanente tanden en het voorkomen van tand-
bederf in de kaakhelften der rechter- en linkerzijde. 

In de rechter kaakhelft waren aanwezig bovenk. 65583 
137430 blijvende tanden 	 onderk. 71847 

In de linker kaakhelft waren aanwezig ( bovenk. 65909 
137562 blijvende tanden 	 lS onderk. 71653 

Het verschil in aantal permanente tanden der rechter-
en linkerkaakhelften is dus zeer gering; dit is eveneens het 
geval met het voorkomen van caries in het blijvende gebit: 

in de rechter kaakhelft waren carieus ( bovenk. 3952 
9621 blijvende tanden 	 fS onderk. 5669 

in de linker kaakhelft waren carieus 	bovenk. 4113 
9850 blijvende tanden 	 onderk. 5737 

Van de tweede permanente molaren waren bij de 2127 
twaalfjarige kinderen 4938 aanwezig en daarvan 505 carieus 
= 10.23 %; bij de 1088 dertienjarige kinderen troffen wij 
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er 3427 met 333 of 9.71 % carieus aan. Deze kiezen blijken, 
zooals wij trouwens uit de ervaring weten, beter tegen den 
invloed van het cariesproces bestand te zijn dan de eerste 
permanente molaren, want van deze laatste was de caries-
frequentie in de eerste twee jaren van doorbraak n.l. het 
het zesde en zevende jaar grooter (zesde jaar 11.35 %; 
zevende jaar 14.54 %). 

Ook het voorkomen van erosie hebben wij bij 7325 kinderen 
onderzocht en vonden dit verschijnsel bij 417 kinderen en 
wel bij 

3822 jongens met 228 gevallen van erosie (5.97 %) 
3503 meisjes „ 189 	„ 	„ 	„ (5.40 %) 

Zagen wij reeds in een voorgaand hoofdstuk, dat er geen 
noemenswaard verschil in het voorkomen .van caries bij het 
blonde en donkere type is, dit is eveneens het geval met het 
voorkomen van erosie bij jongens en meisjes van deze beide 
types: 

Van 2907 blonde jongens hadden 170 erosie = 5.84 % 
„ 	915 donkere „ 	„ 	58 	„ 	= 6.34 % 

Van 2650 blonde meisjes hadden 147 erosie = 5.55 % 
„ 	853 donkere „ 	„ 	42 	„ 	= 4.92 % 

Om een nauwkeuriger beeld van het voorkomen van 
tandbederf bij kinderen in Nederland te verkrijgen, zou het 
aanbeveling verdienen een tandheelkundig onderzoek op 
verschillende plaatsen van ons land in te stellen. Bij het 
kiezen der plaatsen zou vooral op de gesteldheid van den 
bodem gelet moeten worden; ongetwijfeld zou dan bij de 
onderlinge vergelijking van het voorkomen van tandcaries 
in die steden verschillen te constateeren zijn. 
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DEEL II. 

Het gebit der Volwassenen van 25-40 jaar. 

In het voorgaande deel is eene beschouwing gegeven 
over den toestand van het gebit bij kinderen van 6 tot en 
met 13-jarigen leeftijd; in dit deel zullen wij dien toestand 
nagaan bij volwassenen. 

Met het klimmen der jaren neemt het tandbederf toe; 
daarom heeft de moderne tandheelkunde ten doel reeds 
vroegtijdig de tandcaries te bestrijden en het gebit in een 
goed functionneerenden staat te houden of te brengen. 

Het is van het grootste gewicht aan te toonen, hoe snel 
het gebit minderwaardig wordt, wanneer tandheelkundige 
hulp niet of onvoldoende gegeven wordt en welke groote 
invloed ten goede op het gebit verkregen wordt, indien deze 
hulp wel wordt verleend. Wij onderzochten daartoe de ge-
bitten van 1300 personen in den leeftijd tusschen 25 en 40 
jaar. Zij vormden twee groepen n.l. een groep van 300 per-
sonen uit de privaatpraktijk en een groep van 1000 personen, 
die poliklinieken bezochten. Men kan gevoeglijk aannemen, 
dat tot deze laatstgenoemde groep personen behooren, die 
vroeger geene of onvoldoende tandheelkundige hulp hebben 
genoten en tot de eerste groep die patiënten, welke be-
gunstigd door betere maatschappelijke omstandigheden 
tandheelkundige behandeling reeds op jeugdigen leeftijd 
deelachtig konden worden. 

Steeds met het doel voor oogen materiaal te verzamelen,. 
dat dienstig kan zijn voor het aantoonen van de nood-
zakelijkheid tot meerdere uitbreiding van tandheelkundige 
hulp, leggen wij de volgende gegevens over, die verkregen zijn 
uit het onderzoek van mannen en vrouwen in den bloei 
der jaren. 

De uitkomsten hebben wij in driehoofdstukken verdeeld n.l. 
Hoofdstuk A. Gegevens betreffende de personen van het 

mannelijk geslacht. 



326 	STATISTISCHE GEGEVENS VAN HEI' GEBIT EN Z. 

Hoofdstuk B. Gegevens betreffende de personen van het 
vrouwelijk geslacht. 

Hoofdstuk C. Nadere beschouwing dezer gegevens. 

HOOFDSTUK A. 
Gegevens betreffende de personen van het mannelijk geslacht. 

In dit hoofdstuk zal de toestand van het gebit van 100 
mannelijke patiënten uit de privaatpraktijk en 250 manne-
lijke patiënten van de poliklinieken behandeld worden. 
Het zij ons veroorloofd deze twee categoriën kortheidshalve 
aan te duiden respectievelijk met Heeren en Mannen, 
evenals wij in hoofdstuk B de uitdrukkingen Dames en 
Vrouwen zullen gebruiken. 

Bij de becijfering hebben wij de vragen gesteld: 
1.  hoevele en welke tanden aanwezig zijn 
2.  „ „ „ „ afwezig 	„ 
3.  „ „ „ „ carieus 
4.  • „ „ „ „ 6f 	afwezig 	of 	carieus zijn 
5. „ „ „ „ gezond aanwezig zijn. 

Tabel 20 geeft de percentages der aanwezige tanden 
gerangschikt naar de tandsoort in boven- en onderkaak 
bij Heeren en Mannen. 

TABEL 20. 
Percentages der tanden, die aanwezig zijn bij Heeren en Mannen. 

Ii  12 	I 	C P1  P2  M1 
1 	

M2  M3  

Bovenkaak geheele 
bovenk. 

geheel 
gebit 

Heeren 93.50 93.50 96.50 88.00 77.50 76.00 88.50 71.00 85.56 87.66 

Mannen 94.40 91.60 93.80 75.00 79.00 51.40 77.40 71.40 79.25 81.15 

Onderkaak geheele 
onderk. 

Heeren 100 99.50 100 95.50 89.50 71.50 82.50 79.50 89.75 

Mannen 99.00 99.40 99.00 91.60 84.00 49.00 75.80 67.60 83.05 
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Het percentage der aanwezige tanden is bij de Heeren 
(87.66 %) grooter dan bij de Mannen (81.15 %). Uit tabel 
20 is tabel 21 af te leiden; deze geeft aan, hoeveel percent 
der tanden afwezig is. Aan te nemen is, dat behalve de ver-
standskiezen, die zoo onregelmatig doorbreken, de afwezige 
tanden geëxtraheerd waren. Het als uitzondering niet door-
breken bij enkele tandsoorten kan op onze cijfers natuurlijk 
geen invloed uitoefenen. Verder zij opgemerkt, dat de ver-
standskiezen hier eene bijzondere plaats innemen: dikwijls 
zijn zij niet doorgebroken, en vaak is haar stand en vorm 
van dien aard, dat zij aan de kauwfunctie niet kunnen 
deelnemen; daarom hebben wij ze in enkele tabellen en 
figuren buiten beschouwing gelaten. 

TABEL 21. 

Percentages der tanden, die afwezig zijn bij Heeren en Mannen. 

Il 	I 	I2  I 	C Pi I 	P2 Mi I 	M2 	I M3 

Bovenkaak geheele 
bovenk. 

geheel 
gebit 

Heeren 6.50 • 6.50 3.50 12.00 22.50 24.00 11.50 29.00 14.44 12.34 

Mannen 5.60 8.40 6.20 25.00 21.00 48.60 22.60 28.60 20.75 18.85 

Onderkaak geheele 
onderk. 

Heeren 0 0.50 0 4.50 10.50 28.50 ,17.50 20.50 10.25 

Mannen 1.00 0.60 1.00 8.40 16.00 51.00 24.20 32.40 16.95 

Bij de Heeren waren 12.34 % der tanden afwezig, terwijl 
dit aantal bij de Mannen 18.85 . bedroeg. 

Wij komen nu tot tabel 22, die de percenten van het aantal 
carieuse tanden aangeeft. De percenten zijn zoo te verstaan, 
dat zij aangeven, welk percent der nog aanwezige tanden 
carieus is, bijv. 100 tanden eener tandsoort moesten normaal 
aanwezig zijn, 90 waren aanwezig en van deze 90 waren 10 
carieus; het cariespercentage is dan 11.11. 
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TABEL 22. 

Percentages der tanden, die carieus zijn bij Heeren en Mannen. 

I1  I2 I 	C 	I 	Pl I 	P2 MI M2 	I M3 

Bovenkaak geheele 
bovenk. 

geheel 
gebit 

Heeren 10.10 8.02 11.40 14.20 14.84 26.31 26.55 25.35 16.56 13.40 

Mannen 9.75 11.35 9.81 16.53 16.46 29.96 31.27 22.41 17.32 14.36 

Onderkaak geheele 
onderk. 

Heeren 0 0 1.50 5.24 9.50 25.87 28.49 22.01 10.38 

Mannen 0.60 0.80 1.82 6.77 10.95 30.61 35.83 23.96 11.53 

Evenals uit tabel 21 bleek, dat bij de Mannen meer tanden 
afwezig waren dan bij de Heererf, zoo doet tabel 22 zien, 
dat ook het cariespercentage bij de Mannen (14.36 %) 
grooter is dan bij de Heeren (13.40 %). Bij de Heeren zijn 
van het aantal aanwezige tanden in de bovenkaak 16.56 % 
carieus, bij de Mannen 17.32 %; voor de onderkaak zijn de 
percentages voor de Heeren 10.38 %, voor de Mannen 
11.53 %. 

De nu volgende tabel 23 geeft de percentages der tanden 
aan, die Of afwezig Of carieus zijn. 

Hiermede wordt bedoeld, dat wanneer van 100 snij tanden, 
die aanwezig moesten zijn 10 afwezig waren en van de 
resteerende 90 nog 9 carieus, er van die 100 snijtanden dus 
10 + 9 = 19 of afwezig Of carieus zijn = 19 %. 
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TABEL 23. 

Percentages der tanden, die af afwezig af carieus zijn bij Heeren en 
Mannen. 

Ii 	
1 

12  C 
P1 

P2  M1 	I 	M2 	I 	M3  

Bovenkaak geheele 
bovenk. 

geheel 
gebit 

Heeren 16.00 14.00 14.50 24.50 34.00 44.00 35.00 47.00 28.62 24.09 

Mannen 14.80 18.80 15.40 37.40 34.00 64.00 46.80 44.60 34.47 30.50 

Onderkaak geheele 
onderk. 

Heeren 0 0.50 1.50 9.50 19.00 47.00 41.00 38.00 19.56 

Mannen 1.60 1.40 2.80 14.60 25.20 66.00 52.00 48.60 26.53 

Hoevele tanden nog gezond aanwezig waren, vindt men 
in tabel 24. Onder gezond aanwezig moet niet alleen een 
tand verstaan worden, welke geen caries heeft; doch ook 
een, die door eene vulling, stifttand, gouden kroon enz. 
weder nut heeft verkregen. 

TABEL 24. 

Percentages der tanden, die gezond aanwezig zijn bij Heeren en Mannen. 

[1  	I2 	I 	C  P1 	I 	P2 M1 M2 M3 

Bovenkaak geheele 
bovenk. 

geheel 
gebit 

Heeren 84.00 86.00 85.50 75.50 66.00 56.00 65.00 53.00 71.38 75.91 

Mannen 85.20 81.20 84.60 62.60 66.00 36.00 53.20 55.40 65.52 69.50 

Onderkaak geheele 
onderk. 

Heeren 100 99.00 98.50 90.50 81.00 53.00 59.00 62.00 80.44 

Mannen 98.40 98.60 97.20 85.40 74.80 34.00 48.00 51.40 73.48 
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Het blijkt, dat de cijfers voor de Heeren gunstiger zijn 
dan voor de Mannen. Bij de Heeren zijn 75.91 % der tanden 
nog gezond aanwezig, bij de Mannen 69.50 %; in de boven-
kaak zijn deze cijfers voor de Heeren 71.38 %, Mannen 
65.52 %; in de onderkaak Heeren 80.44 %, Mannen 73.47 %. 

Om aan te toonen, hoezeer de kauwfunctie, welke in 
normale omstandigheden door de praemolaren en molaren 
verricht wordt, door gebrek aan tandheelkundige behandeling 
afneemt, hebben wij voor deze tandsoorten de percentages 
berekend van het aantal praemolaren en molaren, dat af-
wezig, carieus, df afwezig df carieus en gezond aanwezig 
is. De percentages zijn genomen uit de tabellen 21, 22, 23 
en 24 en deze blijken te zijn voor de 

afwezige praemolaren en molaren 

carieuse praemolaren en molaren 

Héeren 18.05 % 
Mannen 27.88 % 

Heeren 19.34 % 
Mannen 21.13 % 

df afwezige Of carieuse praemolaren Heeren 33.90 % 
en molaren 	 Mannen 43.22 % 

gezond aanwezige praemolaren en 
	

Heeren 66.10 % 
molaren 	 Mannen 56.68 % 

Vergelijken wij de percentages, verkregen voor het aantal 
praemolaren en molaren, dat afwezig, carieus, df afwezig 
df carieus en nog gezond aanwezig was bij 50 Mannen van 
25 en 26-jarigen leeftijd en 50 Mannen van 39 en 40-jarigen 
leeftijd, dan vindt men de cijfers vermeld in tabel 25, 26, 
27, 28. 
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TABEL 25. 

Percentages der praemolaren en molaren, die afwezig zijn bij 
50 Mannen van 25 en 26-jarigen leeftijd en 
50 	„ 	„ 39 en 40- „ 

P1  P2  1‘11  M2  M3  

Bovenkaak geheele 
bovenk. 

geheel 
gebit 

mannen van 
25/26 jaar 16 8 47 4 20 19 20.10 

mannen van 
39/40 jaar 38 26 59 32 35 38 32.80 

Onderkaak geheele 
onderk. 

mannen van 
25/26 jaar 4 5 46 12 39 . 21.20 

mannen van 
39/40 jaar 10 20 54 28 26 27.60 

TABEL 26. 

Percentages der praemolaren en molaren, die carieus zijn bij 
50 Mannen van 25 en 26-jarigen leeftijd en 
50 	„ 	„ 39 en 40- „ 

P1 1 	P2  M1 	I 	M2  I 	M3  

Bovenkaak geheele 
bovenk. 

geheel 
gebit 

mannen van 
25/26 jaar 10.07 10.09 49.06 35.42 23.75 24.19 24.15 

mannen van 
39/40 jaar 12.90 14.86 36.59 33.82 12.31 16:05 16.15 

Onderkaak geheele 
onderk. 

mannen van 6.25 15.79 37.04 42.05 27.87 24.11 25/26 jaar 
mannen van 
39/40 jaar 3.33 18.75 26.30 25.00 21.62 16.24 

22 
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TABEL 27. 

Percentages der praemolaren en molaren, die Of afwezig Of carieus zijn bij 

50 Mannen van 25 en 26-jarigen leeftijd en 

50 	„ 39en40- 

Pi 	P2 MI 	
I 	

M2 M3  

Bovenkaak geheele 
bovenk. 

geheel 
gebit 

mannen van 
25/26 jaar 25 18 73 38 39 38.60 39.40 

mannen van 
39/40 jaar 46 37 74 55 43 51.00 45.70 

Onderkaak geheele 
onderk. 

mannen van 
25/26 jaar 10 20 66 49 56 40.20 

mannen van 
39/40 jaar 13 35 66 46 42 40.40 

TABEL 28. 

Percentages der praemolaren en molaren, die gezond aanwezig zijn bij 

50 Mannen van 25 en 26-jarigen leeftijd en 
50 „ 	„ 39en40- „ 

PI 	I P2 	I MI 	I M2 	
1  

M3 

Bovenkaak geheele 
bovenk. 

geheel 
gebit 

mannen van 
25/26 jaar 75 	1 	82 

I 
27 62 61 61.40 60.60 

mannen van 
39/40 jaar 54 	1 	63 26 45 57 49.00 54.30 

Onderkaak geheele 
onderk. 

mannen van 
25/26 jaar 90 80 34 51 44 59.80 

mannen van 
39/40 jaar 87 65 34 54 58 59.60 
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HOOFDSTUK B. 

Gegevens betreffende de personen van het vrouwelijk geslacht. 

Geheel op dezelfde wijze, als de gegevens behandeld zijn, 
die het onderzoek opleverde van de mannelijke personen, 
is dit gedaan met die der vrouwelijke; in de privaatpraktijk 
onderzochten wij twee honderd Dames en op de poliklinieken 
750 Vrouwen. Het percent der tanden, dat bij deze twee 
categoriën aanwezig was, wordt in tabel 29 aangegeven. 

TABEL 29. 

Percentages der tanden, die aanwezig zijn bij Dames en Vrouwen. 

1 	1 12 
1 	

C  I 	P1 P2 I 	M1 I 	M2  1 	M3  

Bovenkaak geheele 
bovenk. 

geheel 
gebit 

Dames 96.00 96.50 97.25 88.25 87.50 74.25 89.25 74.50 87.93 88.32 

Vrouwen 79.60 71.93 79.87 57.87 61.27 41.20 66.20 50.00 63.49 67.03 

Onderkaak geheele 
onderk. 

Dames 99.00 99.50 99.50 96.25 92.00 64.00 84.50 75.00 88.72 

Vrouwen 96.40 97.33 93.93 81.33 74.53 23.40 46.93 50.13 70.56 

Bij de Dames waren in het geheele gebit meer tanden 
(88.32 %) aanwezig dan bij de Vrouwen (67.03 %); bij de 
eerste was het aantal tanden in boven- en onderkaak nage-
noeg gelijk, bij de laatste waren in de bovenkaak 63.49 %, 
in de onderkaak 70.56 %, derhalve in de onderkaak ± 7 
meer aanwezig. 

In aansluiting met het bovenstaande volgt tabel 30, 
welke de percentages der afwezige tanden aangeeft. 



C Ii  M2  M1  P2  Pl  

geheele 
bovenk. 

12.07 

36.51 

geheele 
onderk. 

Bovenkaak 

Dames 	4.00 3.50 2.75 11.75 12.50 25.75 10.75 

Vrouwen 20.40 28.07 20.13 42.13 38.73 58.80 33.80 

Onderkaak 

geheel 
gebit 

25.50 

150.00 32.97 

11.68 
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TABEL 30. 

Percentages der tanden, die afwezig zijn bij Dames en Vrouwen. 

Dames 1.00 0.50 0.50 3.75 8.00 38.00 15.50 25.00 11.28 

Vrouwen 3.60 2.67 6.07 18.67 25.47 76.60 53.07 49.87 29.44 

De verschillen zijn zeer groot. Bij de Dames waren ver- 
wijderd 11.68 % en bij de Vrouwen 32.97 %; in de boven-
en onderkaak zijn de percentages: 

12.07 en 11.28 voor de Dames 
36.51 en' 29.44 	„ Vrouwen. 

In tabel 31 komen de percentages der cariesfrequentie. 

TABEL 31. 

Percentages der tanden, die carieus zijn bij Dames en Vrouwen. 

li I 	12  C P1  P2  M1 	I M2 I 	M3 

Bovenkaak geheele 
bovenk. 

geheel 
gebit 

Dames 11.46 13.99 14.65 21.81 24.57 28.59 29.97 22.82 20.54 17.95 

Vrouwen 21.01 19.93 13.77 24.77 20.68 35.76 37.16 37.60 25.18 20.11 

Onderkaak geheele 
onderk. 

Dames 0.76 11.26 1.76 10.39 24.45 33.20 35.21129.34 15.39 

Vrouwen 4.22 
1 
 5.96 6.39 11.57 16.82 38.46 45.17139.36 15.55 
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Terwijl tabel 30 aantoont, dat de verschillen tusschen de 
afwezige tanden bij Dames en Vrouwen zeer groot zijn, 
volgt uit tabel 31, dat de cariesfrequentie bij de Vrouwen 
grooter is dan bij de Dames. 

Voor het percentage van het aantal tanden, dat Of af-
wezig df carieus was (zooals wij dit verstaan gelijk op blz. 328 
is aangegeven) beschouwe men tabel 32. 

TABEL 32. 

Percentages der tanden, die af afwezig af carieus zijn bij Dames en 
Vrouwen. 

II  I2  C PI  P2  Ml  M2  M3  

Bovenkaak geheele 
bovenk. 

geheel 
gebit 

Dames 15.00 17.00 17.00 31.00 34.00 47.00 37.50 42.50 30.12 27.53 

Vrouwen 37.80 42.40 31.15 56.47 51.40 73.55 58.40 68.80 52.49 46.87 

Onderkaak geheele 
onderk. 

Dames 1.75 1.75 2.25 13.75 30.50 57.25 45.25 47.00 24.94 

Vrouwen 7.66 8.46 12.07 27.66 38.00 85.60 74.33 69.60 40.42 

De percentages in tabel 32 worden ter betere vergelijking 
ook nog graphisch voorgesteld in figuur V a en V b. 
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FIGUUR V a en V b. 

Graphische voorstelling van de percentages der tanden, 
die 6f afwezig 6f carieus zijn bij Dames en Vrouwen. 

Wat omtrent de indeeling van figuur III is gezegd, geldt 
ook voor deze figuren, met dit verschil, dat de zwartge-
maakte vakjes nu aangeven de percentages der tanden, 
die df afwezig Of carieus . zijn. 

De verstandskiezen zijn buiten beschouwing gelaten. 
Figuur Va stelt de percentages voor bij eene Dame, figuur 
Vb bij eene Vrouw. 





Figuur V b 



Figuur V a 





gezond aanwezige praemolaren en 
molaren 

Dames 61.55 % 
Vrouwen 39.63 % 
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De nog gezond aanwezige tanden zijn in tabel 33 aangegeven. 

TABEL 33. 

Percentages der tanden, die gezond aanwezig zijn bij Dames en Vrouwen. 

II  	I2  C PI  I 	P2 	I Ml  M2 	I M3  

Bovenkaak geheele 
bovenk. 

geheel 
gebit 

Dames 85.00 83.00 83.00 69.00 66.00 53.00 62.50 57.50 69.88 72.47 

Vrouwen 62.20 57.60 68.85 43.53 48.60 26.45 41.60 31.20 47.51 53.55 

Onderkaak geheele 
onderk. 

Dames 98.25 98.25 97.75 86.25 69.50 42.75 54.75 53.00 75.06 

Vrouwen 92.34 91.54 87.93 72.34 62.00 14.40 25.67 30.40 59.58 

Derhalve zijn bij de vrouwelijke patiënten uit de privaat-
praktijk 72.47 % der tanden nog gezond aanwezig en bij de 
Vrouwen, die poliklinieken bezochten, slechts 53.55 %. 

Wat betreft de kauwfunctie bij de onderzochte Dames 
en Vrouwen, ten opzichte van de praemolaren en molaren 
laten wij de percenten (zie de tabellen 30, 31, 32 en 33) 
volgen, evenals wij dit deden op pag. 330 en vinden, dat deze 
zijn voor de 

afwezige praemolaren en molaren 

carieuse praemolaren en molaren 

df afwezige af carieuse praemolaren 
en molaren 

Dames 17.25 % 
Vrouwen 44.70 % 

Dames 25.59 % 
Vrouwen 28.39 % 

Dames 38.78 % 
Vrouwen 60.37 % 
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De percentages verkregen voor het aantal praemolaren 
en molaren, dat afwezig, carieus, of afwezig df carieus en 
nog gezond aanwezig was bij 50 Vrouwen van 25 en 26- 
jarigen leeftijd en 50 Vrouwen van 39 en 40-jarigen leeftijd, 
worden in de volgende tabellen vermeld. 

TABEL 34. 
Percentages der praemolaren en molaren, die afwezig zijn bij 

50 Vrouwen van 25 en 26-jarigen leeftijd en 
50 	„ 	„ 39 en 40- „ 

Pl 	4 	P2 	I Ml 	I M2 	I M3  

Bovenkaak geheele 
bovenk: 

geheel 
gebit 

vrouwen van 
25/26 jaar 27 25 58 21 37 33.60 35.30 

vrouwen van 
39/40 jaar 57 57 88 54 67 64.00 61.30 

Onderkaak geheele 
onderk. 

vrouwen van 
25/26 jaar 

9 16 	I 	74 40 46 37.00 

vrouwen van 
39/40 jaar 21 37 	1 	88 69 70 57.00 

TABEL 35. 
Percentages der praemolaren en molaren, die carieus zijn bij 

50 Vrouwen van 25 en 26-jarigen leeftijd en 
50 	„ 	„ 39 „ 40- „ 

PI  P2  MI 	{ M2  M3  

Bovenkaak geheele 
bovenk. 

geheel 
gebit 

vrouwen van 
25/26 jaar 23.29 20.00 38.10 37.97 30.16 29.22 27.20 

vrouwen van 
39/40 jaar 30.23 37.21 58.33 50.00 57.57 44.07 38.26 L. 

Onderkaak geheele 
onderk. 

vrouwen van 
25/26 jaar 10.99 115.48 1 38.46 45.00 35:19 25.08 

vrouwen van 
39/40 jaar 25.32 I 22.22 	33.33 

I 
58.00 53.33 33.05 
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TABEL 36. 

Percentages der praemolaren en molaren, die af afwezig óf carieus 
zijn bij 50 Vrouwen van 25 en 26-jarigen leeftijd en 

50 	„ 	„ 39 en 40- „ 

PI  P2  
MI 
	M2  M3  

Bovenkaak geheele 
,bovenk. 

geheel 
gebit . 

vrouwen van 
25/26 jaar 44 40 74 51 56 53.00 52.90 

vrouwen van 
39/40 jaar 70 73 95 77 86 80.20 75.80 

Onderkaak geheele 
onderk. 

vrouwen van 
25/26 jaar 19 29 84 67 65 52.80 

vrouwen van 
39/40 jaar 41 51 92 87 86 71.40 

TABEL 37. 

Percentages der praemolaren en molaren, die gezond aanwezig zijn 
bij 50 Vrouwen van 25 en 26-jarigen leeftijd en 

50 	„ 	„ 39 en 40- „ 

PI  

vrouwen van 
25/26 jaar 

vrouwen van 
39/40 jaar 

vrouwen van 
25/26 jaar 

vrouwen van 
39/40 jaar  

Bovenkaak geheele 
bovenk. 

geheel 
gebit 

56 60 26 49 44 47.00 47.10 

30 27 5 23 14 19.80 24.20 

Onderkaak geheele 
onderk. 

81 71 16 33 35 47.20 

59 49  8 13 14 28.60 
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HOOFDSTUK C. 
Algemeene Beschouwingen. 

Beschouwt men de gegevens uit de hoofdstukken A en B, 
dan blijkt terstond, dat de verschillen tusschen Dames en 
Heeren d. w. z. patiënten, die van af jeugdigen leeftijd tand-
heelkundige hulp konden inroepen, niet groot zijn. (De gra-
phische voorstelling figuur VI doet dit zeer duidelijk zien) 

Het bleek, dat van het gebit 

aanwezig 	waren bij de Heerera 87.66 % der tnd.; Dames 88.32 % 
carieus 13.40 % „ „ ; „ 14.42 % 

Of afwez. Of carieus „ 24.09 % „ 27.53 % 
gezond aanwezig 	„ 75.91 % „ , 72.47 % 

Bij de Mannen en Vrouwen echter, d. w. z. bij de bezoekers 
der poliklinieken, die geene of onvoldoende tandheelkundige 
hulp genoten, zijn de verschillen zeer in het oog springend; 
men doorloope slechts het volgende lijstje. (Ook dit blijkt 
zeer duidelijk uit de graphische voorstelling figuur VI). 

Er waren in het gebit 

aanwezig 	bij de Mannen 81.15 % der tnd.; Vrouwen 67.03 % 
carieus 14.36 % „ 20.11 % 

Of afwez. Of carieus „ 	„ 30.50 % „ 46.87 % 
gezond aanwezig 	„ „ 69.50 % „ „ , 53.55 % 

Wil men eens nagaan, hoe het met de kauwfunctie ge- 
steld is, dan vergelijke men den toestand der praemolaren 
en molaren en vindt, dat van deze beide tandsoorten 

aanwezig 
carieus 
df afwezig Of carieus 
gezond aanwezig 

waren bij de Heeren 81.95 %; Dames 82.55 % 
PI II II „ 19.34 %; „ 25.59 % 
II II „ „ 33.90 %; „ 38.78 % 
II „ „ „ 66.10 %; „ 61.55 % 

Wederom leveren de percentages der Heeren en Dames 
geene groote verschillen op, des te meer bij Mannen en 
Vrouwen, zooals het volgende staatje aangeeft. 

Van de praemolaren en molaren waren. 
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aanwezig 	 bij de Mannen 72.12 %; Vrouwen 55.33 
carieus 
Of afwezig Of carieus 
gezond aanwezig 

Gemiddeld waren dus van de 20 praemolaren en molaren 
in het gebit 

van een Heer tusschen het 25/40 jaar nog gezond aanwezig 13 
PP „ Dame „ „ „ „ „ „ 12 

„ Man „ „ „ „ „ ,, „ 11 

„ „ Vrouw 8 

De kauwfunctie bij de Vrouwen, die verricht wordt door 
8 gezonde en 3 min of meer aangetaste praemolaren en mo-
laren, mag niet verondersteld worden voldoende te zijn, 
aangezien door het verwijderen van 9 dezer kiezen, de over-
blijvende 11 meestal zóó in boven- en onderkaak geplaatst 
zijn, dat zij eenigszins vorksgewijs in elkander passen, dus 
in het algemeen niet articuleeren. 

Van belang is het ook de vraag te stellen, of het gebit 
van de Mannen en Vrouwen even snel minderwaardig 
wordt. Het antwoord hierop wordt gegeven, door het ver-
gelijken der percentages der Of afwezige Of carieuse tanden, 
verkregen uit het onderzoek van 50 Mannen en 50 Vrouwen 
van 25 en 26-jarigen leeftijd en 50 Mannen en 50 Vrouwen 
van 39 en 40-jarigen leeftijd (zie tabel 38). 

„ 	„ PI 21.13 %; 28.39  
,, 	,, „ 43.32 %; 60.37 
,, 	,, „ 56.68 %; „ 39.63 



vrouwen 
v.25/26 j. 
vrouwen 
v.39/40 j. 

26 	17 	44 

60 	46 	70 

40 74 

73 

51 	56 29 42.12 38.19 

40 95 	77 	86 68.37 59.88 

C Pl I2  II  

Onderkaak geheele 
onderk. 

vrouwen van 
25/26 jaar 

vrouwen van 
39/40 jaar 16 	18 	20 

29 	. 84 	67 

41 	51 	92 	87 

2 	4 	4 	19 65 34.25 

86 51.37 

342 	STATTSTTSCHh GEGEVENS VAN HET GEBIT ENS. 

TABEL 38. 

Percentages der tanden, die óf afwezig Of carieus zijn bij 
50 Mannen en 50 Vrouwen van 25 en 26-jarigen leeftijd en 
50 	If 	„ 50 	„ 	„ 39 „ 40- „ 

11 
I 12 Pl  P2  M2  M3  C 

Bovenkaak geheele geheel 
bovenk. gebit 

mannen 
v.25/26 j. 

9 14 	I 	4 25 18 73 38 39 27.50 26.69 

mannen 
v.39/40 j. 13 18 	1 	21 46 37 74 55 43 38.38 32.13 

mannen van 
25/26 jaar 

2 3 1 10 20 66 49 56 25.88 

mannen van 
39/40 jaar 1 1 3 13 35 66 46 42 25.88 

Er blijkt uit, dat het percentage voor de Mannen van 25 
en 26 jaar 26.69 % bedraagt, voor die van 39 en 40 jaar 
32.13 %; eene stijging van 5.44 %; voor de bovenkaak stijgt 
het van 27.50 % tot 38.46 %, in de onderkaak blijft het 
percent hetzelfde 25.88 %. 
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Wederom zijn de verschillen bij de Vrouwen grooter: 
het percentage bedraagt bij de Vrouwen v. 25/26 j. 38.19 % 

„ 	 „ Vrouwen v. 39/40 j. 59.88 % 
eene toename dus van 21.69 %. 

De percentages nemen in boven- en onderkaak toe, 
respectievelijk met 26.25 % en 17.12 %. 

De gevolgtrekking ligt dus voor de hand, dat bij Mannen 
en Vrouwen, die, zooals reeds opgemerkt werd, in dezelfde 
maatschappelijke omstandigheden verkeeren, het gebit 
der Vrouwen tusschen het 25ste en 40ste levensjaar sneller 
vervalt, dan dat der Mannen gedurende deze zelfde levens-
periode. 

Dat ook de kauwfunctie bij de Vrouwen sneller vermindert 
dan bij de Mannen, blijkt uit het volgende staatje. 

Van de praemolaren en molaren waren 
aanwezig 	bij Mann. v. 25/26 j. 77.90 %; Mann. v. 39/40 j. 67.20 % 
carieus 	„ 	, „ 25/26 j. 24.15 %; „ „ 39/40 j. 19.20 % 

Of afwez. df carieus bij „ „ 25/26 j. 39.40 %; „ „ 39/40 j. 45.70 % 
gezond aanwezig bij 	„ „ 25/26 j. 60.60 %; „ „ 39/40 j. 54.30 % 

aanwezig 	bij Vr. v. 25/26 j. 64.70 %; Vr. v. 39/40 j. 39.70 % 
carieus 	„ 	„ „ 25/26 j. 27.20 %; „ „ 39/40 j. 38.26 % 

df afwez. df carieus „ 	„ „ 25/26 j. 52.90 %; , „ 39/40 j. 75.80 % 
gezond aanwezig 	„ 	„ „ 25/26 j. 47.10 %; , „ 39/40 j. 24.20 % 

Gemiddeld waren dus van de 20 praemolaren en molaren 
gezond aanwezig bij 
een man van 25/26 jaar 12; bij een vrouw van 25/26 jaar 9 
„ man „ 39/40 „ 11; „ „ vrouw „ 39/40 „ 5 

m. a. w. 
in het gebit van een man tusschen het 25ste en 40ste jaar 
daalde het aantal gezonde praemolaren en molaren in den 
loop van deze 15 jaren van 12 tot 11, terwijl dit aantal bij 
een vrouw van denzelfden leeftijd en gedurende dezelfde 
periode afnam van 9 tot 5. 

Het voorkomen van tandcaries bij patiënten van de 
privaatpraktijk en van de poliklinieken wordt in figuur VI 
graphisch voorgesteld. 
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FIGUUR VI. 

Graphische voorstelling van het voorkomen van tandcaries 
bij verschillende groepen van personen. 

Voor deze voorstelling geldt hetzelfde als voor figuur I. 
Links van de dikke vertikale lijn vindt men de gegevens van 
de mannelijke, rechts van de vrouwelijke patiënten. De zwart-
gemaakte vakjes drukken nu de percentages uit van de 
tanden, die Of afwezig of carieus zijn, de verstandskiezen 
hebben wij ook hier buiten beschouwing gelaten. De vier 
deelen zijn onderverdeeld in een boven- en onderkaak; 
de opschriften boven elk der vier deelen zeggen U, welke 
groep van patiënten beschouwd wordt. 
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Wijzen de cijfers uit de privaat-praktijk er op, dat zelfs 
daar nog veel meer tot instandhouding van een goed func-
tionneerend gebit gedaan kan worden, want ook daar slaat 
men nog te dikwijls raadgevingen in den wind en is onver-
schilligheid voor deze zaak niet zeldzaam, de cijfers der 
kinderen bewijzen ten duidelijkst, dat tandheelkundige 
hulp vroegtijdig verleend moet worden. Niet alleen moet zij 
van het 6e tot het 14e jaar verleend worden, maar ook 
daarna, ja wij durven zelfs zeggen na het 14e jaar zal zij 
vooral voortgezet moeten worden, opdat zich niet de slechte 
gevolgen voor het gebit zullen voordoen, welke wij in de 
hoofdstukken A en B aangetoond hebben en nu ten dage 
hier te lande bestaan. 

Wij geven tenslotte nog eene graphische voorstelling 
fig. VII. Zij geeft de percentages aan der tanden, die df 
afwezig df carieus zijn in boven- en onderkaak bij Heeren, 
Mannen, Dames en Vrouwen, allen van 25 tot en met 40 
jaar en Vrouwen van 39 en 40 jaar oud; de verstandskies 
is wederom buiten beschouwing gelaten. 
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FIGUUR VII. 

Graphische voorstelling van de percentages der tanden, . die Of afwezig 
Of carieus zijn in boven- en onderkaak bij vijf 

verschillende groepen van personen. 
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De figuur bestaat uit twee gedeelten; in het linkergedeelte 
worden de percentages der tanden van de bovenkaak, in 
het rechter die der tanden van de onderkaak aangegeven. 

De cijfers 0-100 duiden de percentages aan, de letters 
I,, I2  enz. de verschillende tanden en kiezen. 

De gesloten roode lijn stelt 
„ gebroken roode „ „
„ gesloten groene „
„ gebroken groene „
„ zwarte 

de percentages voor der Heeren v. 25/40 j. 
Mannen v. 25/40 j. 
Dames v. 25/40 j. 

„ Vrouwen v. 25/40 j. 
Vrouwen v. 39/40 j. 

7. 3 

11 

Vooral de zwarte curve heeft het volste recht op onze 
aandachtige beschouwing. Zij toch geeft aan, hoe treurig de 
toestand van het gebit der Vrouwen is op 39 en 40-jarigen 
leeftijd, zij toont aan, hoezeer het bijtvermogen door het 
carieus zijn of 't gemis der incisivi en canini is verminderd 
en hoezeer er bij den slechten staat der praemolaren en mo-
laren van een voldoende kauwfunctie geen sprake is. 

23 
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