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Methodiek 
In het schooljaar 1955/56 werd te Amsterdam begonnen met lokale ap-
plicatie van een 2% natriumfluoride-oplossing bij leerlingen der eerste klas-
sen van 54 scholen voor gewoon lager onderwijs. 

De aanwezige blijvende elementen werden eerst zorgvuldig gereinigd met 
puimsteenpoeder in alcohol opgelost en daarna met de 2% natriumfluoride-
oplossing bestreken, waarbij met behulp van daartoe geschikte apparatuur 
de betreffende elementen, tot het moment dat de vloeistof voor het oog 
waarneembaar opgedroogd was, tegen bevochtiging door het speeksel wer-
den behoed. 

De applicatie werd viermaal achter elkaar verricht, met dien verstande 
dat elke applicatie ongeveer één week na de voorafgaande geschiedde. Deze 
behandeling werd bij de leerlingen van de le, 3e en 5e klas toegepast (J. 
K. Knutson; Sodium fluoride solutions: technic for application to the teeth. 
J. A. D. A., 36 : 37-39, 1948). 

Dat deze zeer arbeidsintensieve methode om bekwame assistentes vroeg 
is duidelijk en dat deze dames geselecteerd dienden te worden naar karakter 
en naar aanleg voor manuele vaardigheid is vanzelfsprekend. De dames, die 
werden uitgekozen, waren allen enige jaren als tandarts-assistente werkzaam 
geweest en hadden bewezen de benodigde eigenschappen te bezitten. Voor-
al een groot gevoel voor verantwoordelijkheid werd daarbij noodzakelijk 
geacht. 

De behandelde leerlingen 
In het schooljaar 1955/56 werd begonnen met de leerlingen van de eerste 
klassen. In het schooljaar 1956/57 werden de leerlingen van de nieuwe 
eerste klassen van dezelfde scholen behandeld en in het schooljaar 1957/58 
werden de leerlingen van de derde klassen, die 2 jaar daarvoor als leerlingen 
van de eerste klas de behandeling hadden ondergaan, opnieuw volgens de 
bovenomschreven methode met de natriumfluoride-oplossing behandeld. 
Hierbij werden de inmiddels doorgebroken blijvende elementen ook bestre-
ken. Deze leerlingen werden in het schooljaar 1959/60 voor de derde en 
laatste maal in het kader van de lokale applicatie behandeld. Ditzelfde ge-
beurde met de nieuwe leerlingen van de eerste klassen die telkenjare op 
deze scholen kwamen. 

Soms was het niet mogelijk de leerlingen van een school verder te behan- 
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delen door ruimtegebrek op de school. Ook viel een enkele school af om-
dat het schoolhoofd de aanwezigheid van de schooltandarts en daarna van 
de hulpkrachten te veel vond worden, gezien de lange tijd dat op een kamer 
beslag moest worden gelegd, terwijl bovendien de leerlingen volgens het 
hoofd te lang uit de lessen weg moesten blijven. 

Twintig minuten voor het behandelen van de vier kaakkwadranten was 
wel het minimum. Weliswaar werden drie leerlingen in dezelfde tijd afwis-
selend behandeld, maar toegegeven moet worden dat alles bijeengenomen 
de methode tijdrovend was. 

Ook het aantal beschikbare dames met de bovengenoemde eigenschappen 
verminderde, zodat het aantal leerlingen dat geholpen kon worden allengs 
kleiner werd. In 1962 besloot voorts de Gemeenteraad van Amsterdam tot 
fluoridering van het drinkwater. 

Gezien de — op een bittere teleurstelling uitgelopen — verwachting dat de 
uitvoering van de waterfluoridering een kwestie van 2 jaren zou zijn en het 
feit dat het niet langer mogelijk bleek nieuwe hulpkrachten te recruteren, 
werd besloten de lokale applicatie geleidelijk te laten aflopen. In het school-
jaar 1964/65 werden de leerlingen van 11 vijfde klassen als laatsten be-
handeld. 

Om te onderzoeken of de applicatie met natriumfluoride bij deze laatst-
genoemde leerlingen resultaat heeft gehad, in die zin dat er minder blijvende 
elementen en vlakken van elementen door tandcariës zijn aangetast dan 
bij niet-gefluorideerde leerlingen, werden de nauwkeurig bijgehouden be-
handelingskaarten van 50 wèl-gefluorideerde jongens en van 50 wèl-gefluori-
deerde meisjes vergeleken met die van 50 niet-gefluorideerde jongens en 50 
niet-gefluorideerde meisjes in het 13e levensjaar. 

Dit betekent dat na de laatste applicatie deze leerlingen nog tweemaal 
door de schooltandarts zijn geïnspecteerd en zonodig behandeld. Bij de 
laatste inspectie door de schooltandarts moest de leerling, om voor het 
onderzoek in aanmerking te komen, het 13e levensjaar hebben bereikt. Ook 
moesten de leerlingen, die bij het onderzoek werden betrokken, gedurende 
alle jaren op de lagere school tweemaal per schooljaar door de school-
tandarts zijn geïnspecteerd en zonodig behandeld. 

Deze voorwaarden waren oorzaak dat nagenoeg alle gefluorideerde jongens 
en meisjes in het 13e levensjaar van 7 scholen bij het onderzoek werden 
betrokken. De behandelingskaarten van de 50 niet-gefluorideerde jongens 
en van de 50 niet-gefluorideerde meisjes, die ook gedurende de lagere school-
jaren regelmatig waren geïnspecteerd en zonodig behandeld en in het 13e 
levensjaar waren tijdens de laatste inspectie door de schooltandarts, werden 
gekozen uit scholen, die in de naatste omgeving van de scholen van de wèl-
gefluorideerde leerlingen zijn gelegen. 
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Registratie 
Op daartoe vervaardigde lijsten werden van iedere leerling de aangetaste 
vlakken per element genoteerd. De eindgegevens zijn genoteerd naar de be-
vindingen van de schooltandarts die de leerling één jaar na de laatste ap-
plicatie heeft onderzocht en zonodig behandeld. Het aantal nieuwgevormde 
caviteiten dat, na de laatste behandeling door de schooltandarts, eventueel 
aanwezig is kon uiteraard niet worden genoteerd. Er wordt in dit onderzoek 
dan ook het aantal M.F.-elementen vastgesteld en niet het aantal D.M.F.-
elementen. Vermeld zij dat de betrokken leerlingen in de loop van de 6 
schooljaren door verschillende schooltandartsen zijn geïnspecteerd en 
behandeld, doordat steeds een verloop onder de schooltandartsen plaats 
vindt. 

Om de eventuele invloed van lokale applicatie met natriumfluoride te 
bepalen is het noodzakelijk eerst na te gaan welke elementen in de eerste, 
derde en vijfde klassen 333 met fluoride zijn aangestipt. Daartoe zijn de 
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TABEL I. Aantal doorgebroken elementen per levensjaar, gesplitst naar geslacht 

Jongens 	 Meisjes 

M2  M1  P2  P1  C I2  Il  aantal 	M2  M1  P2  P1  C I2  Il  aantal 

6j. 8 md. - 7 jaar 

- 	69 - - - 	12 56 19 - 	56 - - - 	9 37 15 

- 363 - - - 	63 295 100 - 373 - - - 	60 247 100 afgerond 

7-8 jaar 

- 186 - - - 	71 163 49 - 219 - 1 - 126 208 56 

- 379 - - - 145 333 100 - 	391 - 2 - 225 371 100 afgerond 

8-9 jaar 

- 184 5 14 2 147 184 46 - 	172 7 14 12 147 170 43 

- 400 11 30 4 320 400 100 - 400 16 33 28 342 395 100 afgerond 

9-10 jaar 

- 	156 16 33 12 147 156 39 3 	144 39 59 62 140 142 36 

- 400 41 85 31 377 400 100 8 400 108 164 172 389 394 100 afgerond 

10-11 jaar 

19 	120 43 70 59 119 120 30 31 	132 61 97 84 129 132 33 

63 400 143 233 197 397 400 100 94 400 185 294 255 391 400 100 afgerond 

11-12 jaar 

83 	192 108 160 148 192 192 48 68 	152 109 128 129 152 152 38 

173 400 225 333 309 400 400 100 179 400 287 337 339 400 400 100 afgerond 

12-13 jaar 

72 	116 92 100 108 116 116 29 118 	152 124 146 141 152 152 38 

248 400 317 345 372 400 400 100 311 	400 326 384 371 400 400 100 afgerond 
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TABEL II. Theoretisch aantal aanwezige elementen bij 50 jongens en 50 meisjes, per 
element, op de data van applicatie met natriumfluoride en in het 13e levensjaar. 

laar M2  M1  P2  P1  C 	12  I1  geslacht 
gem. leeftijd op 
datum applicatie 

6 j. 8 mnd. — 	182 — — — 	32 148 J 7 j. le appl. 
— 7 — 	188 — — — 	30 124 M 7j . 1 mnd. 

9-10 — 200 20 42 16 	188 200 J 9 j. 1 mnd. 2e appl. 
4 200 54 82 86 194 198 M 9 j. 1 mnd. 

11-12 86 200 112 166 154 200 200 J 11 j. 1 mnd. 3e appl. 
90 200 144 168 170 200 200 M 11 j. 1 mnd. 

12-13 124 200 158 172 186 200 200 J 
156 	200 164 192 186 200 200 M 

aantallen doorgebroken elementen bij de jongens en meisjes op de tijd-
stippen van de lokale applicatie berekend. 

Tabel I geeft een overzicht van het aantal doorgebroken elementen, 
verdeeld naar leeftijd en geslacht. Het blijkt dat gedurende de ontwikke-
lingsfase de dentitie van de meisjes 3 tot 6 maanden op die van de jongens 
vóór is. Grafisch wordt dit per element tot uitdrukking gebracht in de 
figuren 1 t/m 7. 

Tabel II geeft het berekende aantal doorgebroken elementen dat bij de 
50 jongens en meisjes, die bij het onderzoek betrokken zijn, aanwezig kan 
worden geacht. Als doorgebroken element werd het element beschouwd 
wanneer een deel van de kroon de gingiva had doorbroken. De eerste ap-
plicatie werd verricht bij de onderzochte jongens op de gemiddelde leeftijd 
van 7 jaar en bij de meisjes op de gemiddelde leeftijd van 7 jaar en 1 maand. 
Uit tabel II blijkt dat door het toegepaste applicatie-programma de M1's 
bijna alle, de I1's voor ongeveer 75%, driemaal een serie van vier appli-
caties hadden ondergaan. De I2's tweemaal een serie van vier applicaties, 
terwijl de overige elementen: C, P1, P2  en de M2, voor minder dan 50% 
één serie van vier applicaties hadden gekregen. 

Uit het bovenstaande blijkt dat om een eventuele invloed van lokale 
applicatie met natriumfluoride in dit onderzoek te bepalen, alléén de M1  
in de beschouwingen kan worden betrokken. Dit elementen is immers vol-
gens de opzet van de lokale applicatie het enige dat driemaal een serie van 
vier applicaties kreeg. 

Invloed van de lokale applicatie op de M1  
Wanneer aan de hand van de tabellen III en IV de invloed van de lokale 
applicatie op de M1's van de onderscheiden groepen jongens en meisjes 
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TABEL III. Aantal aangetaste elementen in het 13e levensjaar bij 50 wèl- en niet-
gefluorideerde jongens en 50 wèl- en niet gefluorideerde meisjes, per element. 

geslacht M2  M1  P2  P1  C I2  Il  

J 20 159 12 9 - 6 10 wèl-gefluorideerd 
M 59 181 26 20 - 19 17 

J 57 172 20 13 2 20 24 niet-gefluorideerd 
M 70 194 20 11 - 18 17 

TABEL IV. Aantal gave elementen bij de onderscheiden groepen jongens en meisjes 
in het 13e levensjaar, per element. 

geslacht M2  M1  P2 	P1  C I2  Il  

J 104 41 146 163 186 194 190 wèl-gefluorideerd 
M 97 19 138 172 186 181 183 

J 67 28 138 159 184 180 176 niet-gefluorideerd 
M 86 6 144 I81 186 182 183 

wordt nagegaan, dan blijkt dat zowel voor de gefluorideerde jongens als 
voor de gefluorideerde meisjes, een verschil ten gunste bestaat ten aanzien 
van het aantal aangetaste M1's. Dit verschil bedraagt voor de wèl-gefluori-
deerde jongens 6,5%, namelijk jongens niet-gefluorideerd: 86% aangetaste-
Mi's en jongens wèl-gefluorideerd: 79,5% aangetaste M1's. 

Voor de meisjes is het verschil eveneens 6,5%, namelijk meisjes niet 
gefluorideerd: 97% aangetaste M1's en meisjes wèl-gefluorideerd: 90,5% 
aangetaste Mi's. 

Dat voor de meisjes het totale niveau van de aantasting hoger ligt dan 
bij de jongens kan worden verklaard door het feit dat de Mi's bij de 
meisjes langer in de mondholte aanwezig zijn en dienovereenkomstig langer 
aan de exogene cariogene invloeden hebben blootgestaan. 

Ook de tabellen V en VI waarin de topografische aantasting is vastgelegd, 
tonen een kleine invloed voor dit element ten gunste van de wèl-gefluori-
deerde groepen. 
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TABEL V. De topografische aantasting per element bij 50 wèl en 50 niet gefluorideerde jongens 
en meisjes. 

BOVENKAAK 

Rechts 	 Links 

M2  Mi  P2  P1  C I2  Ii  I1  I2  C P1  P2  M1  M2  

Jongens wèl 
gefluorideerd 3 36 4 3 — 3 4 	6 3 — 3 4 38 5 

Jongens niet 
gefluorideerd 10 41 5 5 — 9 9 	12 10 2 3 6 40 12 

Meisjes wè1 
gefluorideerd 12 44 7 8 — 8 5 	6 8 — 9 11 44 11 

Meisjes niet 
gefluorideerd 11 49 3 4 — 12 10 	7 6 — 6 8 50 14 

ONDERKAAK 

Rechts 	 Links 

M2  M1  P2  P1  C I2  I1 	I1  12  C P1  P2  M1  M2  

Jongens wè1 
gefluorideerd 	7 43 3 2 — — — 	— — — 1 1 42 5 

Jongens niet 
gefluorideerd 18 45 4 2 — 1 2 	1 	— 3 5 46 17 

Meisjes wèl 
gefluorideerd 18 47 4 2 — 1 2 	4 2 — 1 4 46 18 

Meisjes niet 
gefluorideerd 21 47 6 — — — — 	— — — 1 3 48 24 
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TABEL VI. Aangetaste vlakken van de M1 bij de onderscheiden groepen gesplitst in 
boven- en onderkaak, benevens het gemiddeld aantal aangetaste vlakken verdeeld in 
occlusale, approximale en vrije vlakken. 

JONGENS 

BOVENKAAK 	 ONDERKAAK 

occl. 
vlakken 

approx. 
vlakken 

vrije 
vlakken 

occl. 
vlakken 

approx. 
vlakken 

vrije 
vlakken 

wèl gefluorideerd 74 18 9 81 27 24 

niet gefluorideerd 81 23 33 88 42 39 

gemiddeld per 
leerling we 
gefluorideerd 1,48 0,38 0,18 1,62 0,54 0,48 

gemiddeld per 
leerling niet 
gefluorideerd 1,62 0,46 0,66 1,76 0,84 0,78 

MEISJES 

BOVENKAAK ONDERKAAK 

occl. 
vlakken 

approx. 
vlakken 

vrije 
vlakken 

occl. 
vlakken 

approx. 
vlakken 

vrije 
vlakken 

we gefluorideerd 87 29 19 89 36 47 

niet gefluorideerd 97 27 24 92 45 40 

gemiddeld per 
leerling wèl 
gefluorideerd 1,74 0,58 0,38 1,78 0,72 0,94 

gemiddeld per 
leerling niet 
gefluorideerd 1,94 0,54 6,48 1,84 0,90 0,80 

234 



Lokale applicatie met NaF 

TABEL VII. Het aantal aangetaste vlakken bij de onderscheiden groepen jongens en meisjes, be-
nevens het verschil tussen deze aangetaste vlakken bij de we- en niet gefluorideerde jongens en 
meisjes. 

Jongens 	 Meisjes 

occ. occ. appr. appr. vrije vrije 	occ. occ. appr. appr. vrije vrije 
vl. 	vl. 	vl. 	vl. 	vl. 	vl. 	vl. 	vl. 	vl. 	vl. 	vl. 	vl. 
boven onder boven onder boven onder 	boven onder boven onder boven onder 

Niet ge- 
fluori- 
deerd 134 132 59 56 42 49 146 142 73 49 27 55 

Wèl ge- 
fluori- 
deerd 97 97 35 27 10 25 149 136 76 53 22 58 

Verschil 37 35 24 29 32 24 -3 6 -3 -4 5 -3 

TABEL VIH. Het aantal M.F.-elementen bij de onderscheiden groepen jongens en meisjes benevens 
het verschil tussen het aantal M.F.-elementen bij de wè1- en niet gefluorideerde jongens en meisjes. 

Jongens Meisjes 

missing 
boven 

filled 
boven 

missing 
onder 

filled 
onder 

missing 
boven 

filled 
boven 

missing 
onder 

filled 
onder 

Niet ge- 
fluori- 
deerd 	9 155 8 136 11 169 15 135 

Wèl ge- 
fluori- 
deerd 	7 105 8 96 6 167 9 139 

Verschil 2 50 - 40 5 2 6 -4 
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TABEL 1X: Gemiddeld aantal M.F.-dementen en aangetaste vlakken bij de onder-
scheiden groepen jongens en meisjes. 

Jongens 	 Meisjes 

we ge- - niet ge- 	wèl ge- 	niet ge- 
fluorideerd fluorideerd fluorideerd fluorideerd 

Gemiddeld aantal 
M.F.-elementen 4,32 6,16 6,42 6,60 

Gemiddeld aantal aangetaste vl. 5,82 9,44 9,88 9,84 

De geconstateerde gunstige invloed is echter te gering om de lokale appli-
catie aan te bevelen als een toe te passen methodiek gedurende de jaren 
dat het kind op de lagere school verblijft. Uit de tabellen VII tot en met 
XIII komt duidelijk naar voren dat van invloed op de overige elementen 
geen sprake is. 

De frequentie-tabellen voor de M.F.-elementen voor de jongens en meis-
jes (tabel XII en XIII) laten zien dat het gebit per kind niet in een gun-
stiger toestand verkeert bij de wèl-gefluorideerde jongens en meisjes. Ook 
al lijkt het aantal M-elementen bij de niet-gefluorideerde meisjes te ver-
schillen in nadelige zin, dan nog dient men te bedenken dat de diepte-inten-
siteit van het tandbederf door de bepaling van het aantal aangetaste vlakken 
niet wordt gemeten en dat ook de indicatie tot extractie individueel kan 
verschillen. 

Dit geldt, maar in mindere mate, ook voor de aangebrachte restauraties. 
Tabel XI toont voor de wèl-gefluorideerde meisjes een aantal met een hoog 
aantal F-elementen, waardoor het gemiddelde sterk wordt beïnvloed. Deze 
imponderabilia zijn nu eenmaal aanwezig en spelen een grote rol indien de 
gevonden verschillen klein zijn. 

Conclusie 
Gezien het verschil in doorbraaktijden van de blijvende elementen tussen 
jongens en meisjes en mede gezien het feit dat de doorbraak van deze 
elementen geruime tijd in beslag neemt, waardoor de situatie ontstaat dat 
vaak slechts een klein gedeelte van de doorgebroken kroon met natrium-
fluoride kan worden bestreken, is lokale applicatie met een fluoride-op-
lossing in georganiseerd verband gedurende de jaren dat het kind op de 
lagere school verblijft niet aan te bevelen. 

Indien fluoride-oplossingen op de elementen worden aangebracht dan 
dient dit niet in groepsverband te geschieden opdat gedurende de door-
braak van het blijvende gebit deze behandeling steeds op het juiste moment 
wordt toegepast. Dit vergt veel hulpkrachten en is daardoor een tijdrovende 
en kostbare behandeling. 
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TABEL X. Frequentie-tabel van het aantal M.F.-elementen bij wèl en niet gefluorideerde 
jongens. 

Jongens 

wèl 
gefluori- 
deerd 

niet 
gefluori- 
deerd 

we 
gefluori- 
deerd 

niet 
gefluori- 
deerd 

M.-elementen aantal aantal F.-elementen aantal aantal 

0 44 44 0 5 2 
1 3 1 1 2 - 
2 - 2 2 6 5 
3 - - 3 4 3 
4 3 3 4 20 11 

5 3 7 
6 2 5 
7 3 6 
8 3 1 
9 1 3 

10 - 1 
11 - 3 
12 - 1 
13 - 1 
14 1 - 
15 - - 
16 - - 
17 - - 
18 - 1 

Totaal 15 17 201 291 

gemiddeld 
per leerl. 0,30 0,34 4,02 5,82 

mediaan 3,90 5,07 

standaard 
afwijking 2,58 3,43 
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TABEL XL Frequentie-tabel van het aantal M.F.-elementen bij wèl en niet gefluorideerde 
meisjes. 

Meisjes 

wèl 
gefluori- 
deerd 

niet 
gefluori- 
deerd 

wè1 
gefluori- 
deerd 

niet 
gefluori-
deerd 

M.-elementen aantal aantal F.-elementen aantal aantal 

0 43 36 0 1 3 
1 3 8 1 1 - 
2 1 3 2 3 2 
3 1 - 3 7 - 
4 2 3 4 14 12 

5 2 6 
6 3 10 
7 4 - 
9 3 3 
9 2 7 

10 3 3 
11 1 3 
12 3 1 
13 - - 
14 2 
15 - 
16 - - 
17 - - 
18 1 - 

Totaal 16 26 305 304 

gemiddeld 
per leed. 0,32 0,52 6,10 6,08 

mediaan 4,42 5,70 

standaard 
afwijking 3,79 2,93 
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TABEL XII. Frequentie-tabel van het aantal M.F.-elementen bij wè1- en niet-gefluori-
deerde jongens. 

Jongens 

M.F.-elementen Wè1 gefluorideerd Niet gefluorideerd 

	

0 	 4 	 2 

	

1 	 1 	 - 

	

2 	 7 	 5 

	

3 	 4 	 3 

	

4 	 20 	 10 

	

5 	 4 	 6 

	

6 	 2 	 5 

	

7 	 3 	 4 

	

8 	 1 	 3 

	

9 	 2 	 4 

	

10 	 - 	 1 

	

11 	 - 	 3 

	

12 	 1 	 - 

	

13 	 - 	 2 

	

14 	 - 	 1 

	

15 	 - 	 - 

	

16 	 - 	 - 

	

17 	 - 	 - 

	

18 	 1 	 1 

Totaal 	50 jongens met 	50 jongens met 
216 M.F.-elementen 308 M.F.-elementen 
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TABEL XIII. Frequentie-tabel van het aantal M.F.-elementen bij wèl- en niet-gefluo-
rideerde meisjes. 

Meisjes 

M.F.-elementen Wèl gefluorideerd Niet gefluorideerd 

0 	 1 
1 	 1 
2 	 3 
3 	 5 
4 	 13 	 14 
5 	 2 	 6 
6 	 4 	 9 
7 	 6 	 2 
8 	 3 	 3 
9 	 1 	 6 

10 	 2 	 5 
11 	 2 	 2 
12 	 3 	 2 
13 	 1 	 - 
14 	 1 
15 	 1 
16 	 - 
17 	 — 	 - 
18 	 1 

Totaal 	50 meisjes met 	50 meisjes met 
321 M.F.-elementen 330 M.F.-elementen 

Naschrift 
Veel dank betuig ik aan Dr. V. M. Oppers, hoofd van de afdeling Ge-
zondheidsstatistieken van het Bureau van Statistiek der Gemeente Am-
sterdam, voor zijn gewaardeerde adviezen. 

Osdorpplein 142, 
Amsterdam. 
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