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GEBITSPROTHESEN BIJ DE NEDERLANDSE BEVOLKING*)  

J. VAN DEN BERG**)  

Trefwoorden: Sociale tandheelkunde - Gezondheidszorg - Prothese - Consumentensatisfactie 

1. Inleiding 

Statistische gegevens betreffende ge-
bitsprothesen bij de Nederlandse be-
volking zijn slechts in beperkte mate 
beschikbaar'). Van particulier verze-
kerden is op dit terrein vrijwel niets 
bekend, van ziekenfondsverzekerden 
alleen het aantal geplaatste prothesen 
per jaar2)  en de daarmee verband hou-
dende kosten3). 
Op eenvoudige vragen als: 
— hoeveel procent van de Nederland-

se bevolking heeft een gebitspro-
these? 

— hoe is de verdeling van dit percenta-
ge naar leeftijd en geslacht? 

— zijn mannen gemiddeld vroeger of 
later dan vrouwen toe aan een 
kunstgebit? 

*) Overgenomen uit Maandbericht Gezond-
heidsstatistiek (C.B.S.), jaargang 1, nummer 10, 
1982. 
**) Chef afdeling Onderzoek Gezondheid en 
Gebruik Voorzieningen, van de hoofdafdeling 
Gezondheidsstatistieken. 

Zie Kalk, W. 1979, Het kunstgebit, een blij 
bezit? Proefschrift, Vrije Universiteit te 
Amsterdam. 
Compendium Gezondheidsstatistiek Ne-
derland, 1979, tabel 8.4. 
Idem, tabel 13.4. 
Voor algemene informatie betreffende deze 
enquête wordt verwezen naar Maandbericht 
Gezondheidsstatistiek, mei 1982, blz. 5 e.v. 
Deze vraag is ontleend aan een `item-lijst' 
van de Organisatie voor Economische Sa-
menwerking en Ontwikkeling. Zie: Van 
Sonsbeek, J. L. A., 1981, Applications aux 
Pays Bas des questions de 1'OCDE relatives 
a l'incapacité. Revue d'Epidemiologie et de 
Santé Publique, 29, 461-468. 

— zijn er met betrekking tot het heb-
ben van een gebitsprothese ver-
schillen tussen ziekenfonds- en par-
ticulier verzekerden? 

zoekt men in de beschikbare statistie-
ken vergeefs een antwoord. Daarom is 
in de continue Gezondheidsenquête4)  
onder andere de vraag opgenomen: 
`Heeft u een kunstgebit, een plaatje, 
een frameprothese of een brug? Als dat 
zo is, wilt u dan ook aangeven of het 
boven of onder is?' 
In dit artikel wordende antwoorden op 
deze vraag gepresenteerd. 
Eerst volgen in paragraaf 2 enige alge-
mene gegevens betreffende de ge-
zondheidsenquête. Dan wordt in para-
graaf 3 het resultaat van de beantwoor-
ding van bovengenoemde vraag weer-
gegeven. In paragraaf 4 komt de verde-
ling naar leeftijd en geslacht aan de 
orde. Vervolgens wordt in paragraaf 5 
tevens de verzekeringsvorm in de ana-
lyse betrokken. 
De gezondheidsenquête tracht niet al-
leen het vóórkomen van gebitsprothe-
sen in kaart te brengen. Er wordt te-
vens naar gestreefd om te achterhalen 
in hoeverre deze prothesen problemen 
opleveren voor functies als bijten en 
kauwen. Als eerste aanzet daartoe is 
opgenomen de vraag: `Zou u een stuk 
van een harde appel kunnen afbij-
ten?'. De resultaten hiervan worden 
besproken in paragraaf 6. 

2. De gezondheidsenquête 

De enquête vindt plaats bij een aselec-
te steekproef van woonadressen (be- 

Samenvatting: 

De helft van de bevolking in Nederland 
van 16 jaar en ouder heeft een gebitspro-
these. Bijna een derde deel heeft een 
volledig kunstgebit, terwijl 8% van de 
bevolking alleen boven of alleen onder 
een kunstgebit heeft, en 9% alleen ande-
re prothesen (plaatje, frameprothese, 
brug). Inde leeftijdsgroepen van 30 tot 55 
jaar hebben aanzienlijk meer vrouwen 
dan mannen een kunstgebit. 
Er zijn opvallende verschillen tussen zie-
kenfonds- en particulier verzekerden. 
Rond de 50-jarige leeftijd, bijvoorbeeld, 
heeft circa 50% van de ziekenfondsver-
zekerden een volledig kunstgebit in ver-
gelijking met circa 30% van de particulier 
verzekerden. 
Problemen met de gebitsprothese, geme-
ten met de vraag: `Zou u een stuk van een 
harde appel kunnen afbijten?' komen 
voor bij circa 45% van degenen met een 
volledig kunstgebit, bij 30% met een 
`half kunstgebit en bij 15% met alleen 
andere prothesen. 
Opgemerkt zij, dat bovenstaande gege-
vens alleen betrekking hebben op de 
`thuiswonende' bevolking. Bewoners 
van inrichtingen en tehuizen zijn niet in 
het onderzoek betrokken, dus met name 
bejaarden zijn enigszins ondervertegen-
woordigd. 

halve inrichtingen en tehuizen). Op elk 
steekproefadres worden alle bewo-
ners ondervraagd, behoudens weige-
ring e.d. De non-respons bedroeg in 
1981 circa 32%6). Als gevolg hiervan 
kunnen de uitkomsten vertekend zijn; 
in welke mate is niet te bepalen. De 
responsgroep vertoont overigens vrij-
wel dezelfde verdelinj naar leeftijd en 
geslacht als de totale Nederlandse be-
volking'). Voor de geringe verschillen 
tussen de samenstelling van de steek-
proef en de totale bevolking is niet ge-
corrigeerd. De in dit artikel gepresen-
teerde gegevens zijn voorlopig. 
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Staat 1. Gebitsprothesen boven en onder bij personen van 16 jaar en ouder, 1981. 

Geen 
prothese 
boven 

Kunst-
gebit 
boven 

Plaatje 
boven 

Frame- 
prothese(n) 
boven 

Brug(gen) Totaal 
boven 	onder 

%) 

Geen prothese onder 50,9 5,8 3,7 0,7 1,2 62,4 
Kunstgebit onder 0,2 31,6 0,1 0,0 0,0 32,0 
Plaatje onder 0,4 1,0 1,0 0,0 0,0 2,4 
Frameprothese(n) onder 0,3 0,6 0,1 0,6 0,1 1,7 
Brug(gen) onder 0,6 0,2 0,0 0,1 0,6 1,5 

Totaal boven 52,3 39,3 5,1 1,4 1,9 100,0 

*) In elke cel is gepercenteerd op `totaal generaal' (n=7484). 

b. boven en onder een kunstgebit 
(31,6%); 

c. alleen boven of alleen onder een 
kunstgebit, in beide gevallen even-
tueel gecombineerd met andere 
prothesen onder resp. boven 
(8,1%)8); 

d. alleen andere prothesen (9,4%)8); 
Voor deze vier groepen worden in de 
volgende paragrafen de verdelingen 
naar leeftijd, geslacht en verzekerings-
vorm gepresenteerd. 

4. Gebitsprothesen naar leeftijd en 
geslacht 

Tot slot zij opgemerkt, dat de cijfers 
onderhevig zijn aan toevalsfluctua-
ties, dit als gevolg van het steekproef-
karakter van de enquête. In het 
Maandbericht van mei 1982 is een no-
mogram opgenomen waarmee een in-
druk verkregen kan worden vari de 
`betrouwbaarheidsintervallen' . 

3. Algemeen overzicht gebitsprothe-
sen 

In de steekproef van de Gezondheids-
enquête 1981 kwamen bij de personen 
jonger dan 16 jaar geen gebitsprothe-
sen voor, afgezien van een incidentele 
frameprothese. Daarom wordt in de nu 
volgende tabellen alleen de groep van 
16 jaar en ouder betrokken. 
In staat 1 zijn de `gebitsprothesen on-
der' uitgezet tegen de 'gebitsprothe-
sen boven' . In elke cel van deze staat is 
gepercenteerd op het `totaal generaal' 
(7 484 personen van 16 jaar en ouder). 
Uit staat 1 blijkt o.a., dat de helft van 
de bevolking van 16 jaar en ouder 
(50,9%) zowel boven als onder geen 
prothese heeft; Bijna een derde deel 
(31,6%) heeft een volledig kunstgebit, 
7,7% heeft alleen boven een kunstge-
bit terwijl 0,4% alleen onder een kunst-
gebit heeft. Een plaatje boven komt 
voor bij 5,1% en onder bij 2,4% van de 
personen in de steekproef. In tegen- 

Voor gegevens m.b.t. de non-respons wordt 
verwezen naar het Maandbericht Gezondheids-
statistiek van mei, juni, juli en augustus 1982. 

Maandbericht Gezondheidsstatistiek (zie 
voetnoot 6). 
B)  Door afronding wijken deze percentages 
enigszins af van die in staat 1. 

stelling tot kunstgebit en plaatje, die 
boven het meest voorkomen, zijn fra-  In tabel I blijkt: bij de mannen van 16 
meprothesen en bruggen boven en on-  jaar en ouder heeft 29,1% een volledig 
der ongeveer even sterk vertegen-  kunstgebit, bij de vrouwen is dat 
woordigd. 	 34,1%. Met andere woorden: van dein 
Staat 1 geeft gedetailleerde informatie totaal 5,38 miljoen mannen hebben er 
betreffende gebitsprothesen. Deze naar schatting 1,57 miljoen een volle-
vorm leent zich echter niet voor een dig kunstgebit. Van de 5,58 miljoen 
wat bredere analyse, waarbij de verde-  vrouwen zijn dat er ca. 1,90 miljoen. 
ling van gebitsprothesen naar leeftijd Tot 30 jaar hebben iets meer mannen 
en geslacht e.d. bestudeerd kan wor-  dan vrouwen een kunstgebit. Vanaf 30 
den. De `cellen' van staat 1 laten zich jaar hebben meer vrouwen een kunst-
als volgt in vier groepen samenvatten: gebit dan mannen, maar vóór de mid-
a. boven en onder geen prothese delbare leeftijd is het verschil aanzien- 

(50,9%); 	 lijk groter dan erna. 

Tabel I. Gebitsprothesen naar leeftijd en geslacht, 1981. 

Steekproef- 
aantal 

Geen 
prothese 

Kunstgebit 
boven en 
onder 

Kunstgebit 
alleen 
boven of 
onder 1> 

Alleen andere 
prothese (n) 

M 	V M 	V M 	V M 	V M 	V 

LEEFTIJD abs. (=100%) % 
16-19 jaar 381 333 96,6 96,4 0,3 0,0 0,3 1,0 2,8 2,6 
20-24 jaar 413 360 89,8 88,3 2,3 1,5 2,1 3,6 5,7 6,6 
25-29 jaar 391 391 	. 81,4 79,2 6,4 5,0 5,3 5,5 6,9 10,2 
30-34 jaar 401 414 69,8 63,7 9,7 13,3 6,7 10,2 13,7 12,8 
35-39 jaar 363 356 63,6 52,3 14,6 21,9 7,8 12,2 14,0 13,7 

40-44 jaar 314 298 51,0 37,5 21,7 30,2 12,8 12,4 14,5 20,0 
45-49 jaar 254 251 35,3 34,5 39,1 40,1 16,2 15,5 9,4 9,9 
50-54 jaar 271 286 28,4 25,0 44,8 53,8 13,6 8,7 13,2 12,5 
55-59 jaar 250 260 16,5 17,1 62,3 64,2 11,3 8,3 10,0 10,4 
60-64 jaar 243 246 18,2 11,0 68,9 72,7 6,2 9,3 6,7 7,0 

65-69 jaar 168 190 9,0 7,4 74,2 75,0 8,4 11,4 8,4 6,3 
70-74 jaar 154 172 9,9 4,4 78,9 81,1 5,6 8,2 5,6 6,3 
75-79 jaar 79 116 11,0 8,4 76,7 79,4 8,2 7,5 4,1 4,7 

'80 jaar 60 69 18,2 9,4 74,5 79,7 5,5 6,2 1,8 4,7 

Totaal 2)  3 742 3 742 54,3 47,5 29,1 34,1 7,5 8,5 9,1 9,9 

1) Eventueel met andere prothesen onder, resp. boven. 
2) Exclusief 163 personen van wie prothesebezit niet bekend is. 
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Ook het `halve' kunstgebit (meestal 
alleen boven) is bij de vrouwen het 
sterkst vertegenwoordigd. Met enige 
voorzichtigheid kan gesteld worden: 
tot circa het 40e levensjaar hebben de 
vrouwen hier een voorsprong op de 
mannen, daarna nemen de mannen de 
leiding enige tijd over, tenslotte is er 
vanaf circa 60 jaar weer bij de vrouwen 
vaker een half kunstgebit aanwezig. 
Afgezien van de verschillen tussen 
mannen en vrouwen blijkt, dat het be-
zit van een half kunstgebit toeneemt 
tot circa 16% tegen de 50-jarige leef-
tijd, daarna daalt het weer. Bij de ande-
re prothesen ligt de top duidelijk wat 
vroeger: de leeftijdsgroep 40-44 jaar. 
Rond de 45 jaar worden er blijkbaar 
veel andere prothesen door een kunst-
gebit vervangen. 
Voor wat betreft de vergelijking tussen 
de seksen zij nog opgemerkt, dat er 
vooral in de leeftijdsgroep 40-44 jaar 
bij de vrouwen duidelijk meer andere 
prothesen voorkomen; in de overige 
leeftijdsgroepen zijn de verschillen 
meestal gering, behalve bij de 80-plus-
sers. Het aantal daarvan in de steek-
proef is echter klein, zodat hier moge-
lijk sprake is van een toevalstreffer. 

Kijken we tenslotte naar de personen 
zonder gebitsprothese. In alle leef-
tijdsgroepen (op een enkele uitschieter 
na) hebbende mannen een hogere sco-
re op `geen prothese' dan de vrouwen. 
Het verschil is vooral vóór de middel-
bare leeftijd aanzienlijk. Wellicht is 
hier sprake van een statistische onder-
steuning van het bekende gezegde 
`kind geboren, gebit verloren'. Het on-
derzoeksmateriaal laat toetsing hier-
van slechts bij benadering toe. In de 
vragenlijst wordt namelijk alleen de 
samenstelling van het huishouden 
vastgelegd. Als een vrouw kinderen 
heeft (gehad), dan wordt dit in de en-
quête alleen zichtbaar voor zover deze 
kinderen nog thuis wonen. Om deze 
reden kan een vergelijking tussen 
vrouwen met en vrouwen zonder kin-
deren alleen plaatsvinden voor zover 
het vrouwen beneden de middelbare 
leeftijd betreft. Bovendien mogen 
voor deze vergelijking de steekproef-
aantallen voor beide groepen (met 
resp. zonder kinderen) niet te klein 

20-24 jaar 
met kinderen 
zonder kinderen 

25-29 jaar 
met kinderen 
zonder kinderen 

30-34 jaar 
met kinderen 
zonder kinderen 

35-39 jaar 
met kinderen 
zonder kinderen 

zijn. Alleen de leeftijdsgroepen 20-39 
voldoen aan dit criterium. Staat 2 heeft 
dan ook alleen op deze groepen betrek-
king. 
In elke leeftijdsgroep blijken de vrou-
wen met kinderen het meest een kunst-
gebit te hebben. Een gering deel van de 
verschillen kan overigens worden toe-
geschreven aan de iets hogere gemid-
delde leeftijd van de vrouwen met kin-
deren (binnen elke leeftijdsgroep). 
Niettemin kan gesteld worden, dat de 
uitspraak `kind geboren, gebit verlo-
ren' enige ondersteuning vindt in het 
cijfermateriaal 9). 

Tot slot een kanttekening bij de uit-
komsten voor de hoogste leeftijds-
groepen. `Bezit gebitsprothese' neemt 
hier enigszins af, waarschijnlijk als ge-
volg van het feit, dat een aantal perso-
nen in deze leeftijdsgroepen weliswaar 
tandeloos is, maar geen prothese 
(meer) heeft.10)  Deze veronderstelling 
vindt steun in de resultaten van een 
onderzoek in Engeland: bij de 65-plus-
sers droeg circa 10% van de tandelo-
zen geen kunstgebit (meer), in de ande-
re leeftijdsgroepen was dit percentage 
veel geringer en vrijwel nihil beneden 
de middelbare leeftijd. 

5. Gebitsprothesen naar leeftijd en 
verzekeringsvorm 

Bij ziekenfondsverzekerden van 16 

jaar en ouder heeft 48,7% geen gebits-
prothese, bij particulier verzekerden 
(inclusief IZA, IZR e. d.11)) is dat 56,0% 
(tabel II). Dezelfde vergelijking, maar 
dan voor de onderscheiden leeftijds-
groepen brengt aanzienlijk grotere 
verschillen aan het licht. Rond de mid-
delbare leeftijd is bij de particulier ver-
zekerden het percentage zonder pro-
these circa 15 punten hoger dan bij 
degenen in een ziekenfonds. Nog op-
vallender zijnde verschillen in de cate-
gorie `volledig kunstgebit': bij de 45-
tot 60-jarigen scoren de ziekenfonds-
verzekerden circa 20% hoger dan de 
particulieren. In de overige leeftijds-
groepen - behalve de jongste - be-
draagt het verschil minimaal 10%. 
Voor de halve kunstgebitten geldt de 
volgende globale karakteristiek. Tot 
circa 55 jaar scoren de ziekenfonds-
verzekerden - soms aanzienlijk - ho- 

9) Bij drie van de vier leeftijdsgroepen is het 
verschil geen/wel prothese significant. De X2-
waarden bedragen respectievelijk 3,17 
(p=0.08), 3,25 (p=0.07), 6,5 (p=0.01) en 0.8 
(n.s.). 
10) Todd, J. E., A. M. Walker en P. Dodd, 1982, 
Adult Dental Health: volume 2: United King-
dom 1978, HMSO London. 
11) IZA: Instituut Ziektekostenverzekering 
Ambtenaren; 
IZR: Interprovinciale Ziektekosten Regeling. 
Verzekerden bij de Dienst Geneeskundige Ver-
zorging Politie zijn eveneens bij de categorie 
`particulier' gerekend. 

Staat 2. Vrouwen met, resp. zonder thuiswonende kinderen naar leeftijd en gebitsprothese, 1981. 

Steekproef- Geen gebits- Volledig 
aantal 	prothese 	kunstgebit 

Alleen bo- 
ven/onder 
kunstgebit 

Alleen 
andere 
prothese(n) 

absoluut % 
(= 100%) 

51 80,9 4,3 10,6 4,3 

310 89,5 1,0 2,4 7,0 

221 76,0 7,8 7,4 8,8 
170 83,4 1,3 3,2 12,1 

347 61,1 14,0 11,5 13,4 
67 77,4 9,7 3,2 9,7 

312 51,4 22,2 12,5 13,9 
44 58,5 19,5 9,8 12,2 
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a. geen prothese 

100 
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b. volledig kunstgebit 

100 

80 

60 

40 

20 

0 

20 

c. half kunstgebit 

 

0 

d. andere prothesen 

20 

15-19 	20-24 	25 29 	30-34 	35-39 	40 44 	45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79...>-80 totaal 

mannen vrouwen 

Afb. 1. Procentuele verdeling van gebitsprothesen naar leeftijd en geslacht. 
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zf. 2) 	part. 3)  

LEEFTIJD 
16-19 jaar 
20-24 jaar 
25-29 jaar 
30-34 jaar 
35-39 jaar 

40-44 jaar 
45-49 jaar 
50-54 jaar 
55-59 jaar 
60-64 jaar 

65-69 jaar 
70-74 jaar 
75-79 jaar 
380 jaar 

Totaal 4)  

abs. (=100%) 
492 213 
631 130 
582 189 
531 281 
468 246 

5 250 2 165 

380 228 
341 162 
369 185 
350 158 
338 147 

272 85 
236 84 
152 40 
108 	17 
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Tabel II. Gebitsprothesen naar leeftijd en verzekeringsvorm, 1981. 

Kunstgebit Alleen andere 
alleen 	prothese(n) 
boven of 
onder 13 

zf. part. zf. part. zf. part. zf. part. 

% 
95,8 98,5 0,2 0,0 0,9 0,0 3,1 1,5 
88,2 93,3 2,1 1,7 3,1 1,7 6,7 3,3 
79,2 84,0 6,7 2,3 6,5 2,3 7,6 11,4 
62,5 74,1 15,3 4,6 9,6 6,6 12.6 14,7 
53,2 66,8 21,8 11,1 11,8 6,6 13,2 15,5 

40,7 50,7 30,5 18,5 16,2 6,2 12,5 24,6 
30,2 45,3 45,4 27,3 17,5 12,7 7,0 14,7 
20,8 38,6 57,5 33,9 12,3 8,2 9,4 19,3 
12,7 26,0 70,0 48,6 9,6 10,3 7,7 15,1 
12,2 19,1 73,7 64,7 7,4 8,8 6,7 7,4 

6,4 13,9 78,1 63,3 9,2 12,7 6,4 10,1 
6,9 7,7 83,9 67,9 5,0 12,8 4,1 11,5 
9,3 8,1 81,4 70,3 7,9 8,1 1,4 13,5 

15,0 0,0 76,0 87,5 6,0 6,3 3,0 6,3 

48,7 56,0 34,8 24,1 8,5 6,7 8,0 13,1 

1) Eventueel met andere prothesen onder, resp. boven. 
2) Bejaarden, vrijwillige en verplichte ziekenfondsverzekering. 
3) Particuliere verzekering en ambtenarenverzekering (IZA, IZR e.d.). 
4) Exclusief 163 personen van wie prothesebezit niet bekend is, 25 personen die niet verzekerd zijnen 

44 personen van wie de verzekeringsvorm niet bekend is. 

Staat 3. Bezitters van alleen andere prothese(n) naar verzekeringsvorm en aard van deze prothe-
se(n), 1981. 

Steekproef- Alleen 	Alleen 	Alleen 	Combinatie 
aantal 	plaatje frame- brug(gen) plaatje, 

prothese(n) 	frame, brug 

absoluut % 
(= 100%) 

Ziekenfondsverzekerd 419 65,4 15,5 16,3 2,8 
Particulier verzekerd 
(incl. IZA, IZR e.d.) 284 37,8 18,7 37,4 6,1 

Staat 4. Hoeveel keer bent u in het afgelopen jaar naar de tandarts geweest? 

Geen prothese Volledig 
kunstgebit 

Alleen boven/ 
onder 
kunstgebit 

Andere 
prothesen 

ZIEKENFONDS-
VERZEKERD 
Aantal keer 1,7 0,3 1,0 2,1 
% dat geweest is 78,2 8,6 45,4 83,7 
Steekproefaantal 2 520 1 826 443 417 

PARTICULIER VERZEKERD 
Aantal keer 1,7 0,3 0,9 2,4 
% dat geweest is 84,5 8,1 41,5 86,6 
Steekproefaantal 1 193 523 144 279 

ger, na 55 jaar zijn de rollen omge-
draaid. 
De `andere prothesen' zijn in alle leef-
tijdsgroepen sterker vertegenwoor-
digd bij de particulier verzekerden. 
Staat 3 geeft meer inzicht in de aard 
van deze prothesen. `Plaatje' komt bij 
de ziekenfondsverzekerden het meest 
voor. Frameprothese(n) en brug(gen) 
scoren bij particulier verzekerden ho-
ger. 
Bij de vergelijking tussen ziekenfonds-
en particulier verzekerden moet een 
kanttekening geplaatst worden. De 
respondenten is alleen gevraagd naar 
hun `huidige' verzekeringsvorm. 
Meer of minder recente individuele 
overgangen van ziekenfonds naar par-
ticuliere verzekering, en andersom, 
leiden tot reductie van de op een be-
paald moment waargenomen verschil-
len tussen de groepen ziekenfonds- en 
particulier verzekerden. Het verschil 
tussen ziekenfonds- en particulier ver-
zekerden is dus markanter dan in de 
tabellen tot uitdrukking komt. 
De vraag doet zich voor, waarom de 
ene groep verzekerden eerder aan een 
kunstgebit toe is dan de andere. De 
enquête biedt geen mogelijkheid tot 
een definitief antwoord op deze vraag. 
Wel bevat het cijfermateriaal enkele 
globale aanwijzingen, die ontleend 
zijn aan de vraag: `Hoeveel keer bent u 
het afgelopen jaar naar de tandarts ge-
weest?'. De ervaring leert, dat respon-
denten soms een tandartscontact ver-
geten. De genoemde vraag levert dus 
in absolute zin geen exacte gegevens 
op, maar voor een vergelijking tussen 
groepen respondenten zijn de uitkom-
sten zeker wel bruikbaar. 
In staat 4 zijnde antwoorden samenge-
vat. Het meest opvallende verschil 
hierin is, dat van de ziekenfondsverze-
kerden zonder prothese 78,2% naar de 
tandarts is geweest, tegen 84,5% van 
de particulier verzekerden. De zieken-
fondsverzekerden mét tandartscon-
tact gaan echter wat vaker dan particu-
lieren, zodat er tussen beide catego-
rieën verzekerden geen verschil meer 
optreedt bij het aantal contacten per 
jaar. 
Bovenstaande globale analyses zou-
den tot de volgende hypothese kunnen 
leiden. Ziekenfondsverzekerden zijn 
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Afb. 2. Procentuele verdeling van gebitsprothesen naar leeftijd en verzekeringsvorm. 
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Staat 5. Prothesebezitters naar `Zou u een stuk van een harde appel kunnen afbijten?' , 1981. 

Steekproef- 
aantal 

Ja, zonder 
moeite 

Ja, met 
moeite 

Onmogelijk 

absoluut % 
(= 100%) 

Kunstgebit boven en onder 2 292 54,5 19,6 25,9 
Kunstgebit alleen boven of onder 583 69,4 13,7 16,9 
Alleen andere prothese(n) 677 85,8 7,0 7,2 

Tabel III. Bezitters van volledig kunstgebit naar leeftijd, geslacht en `Zou u een stuk van een harde 
appel kunnen bijten?', 1981. 

Steekproefaantal Ja, zonder moeite Ja, met moeite Onmogelijk 

M 	V M V M V M V 

LEEFTIJD abs. (=100%) % 
16-29 jaar 36 25 75,8 69,6 18,2 8,7 6,1 21,7 
30-39 jaar 91 132 63,1 61,5 19,0 19,7 17,9 18,9 
40-49 jaar 168 187 60,6 67,1 20,6 15,6 18,7 17,3 
50-59 jaar 266 308 56,9 60,2 20,7 20,1 22,4 19,7 
60-69 jaar 284 306 50,0 51,2 18,3 15,5 31,7 33,2 
,70 jaar 216 274 44,0 39,5 22,0 25,3 34,0 35,2 

Totaal' 1 061 1 232 54,2 54,7 20,1 19,2 25,7 26,1 

Exclusief 75 personen met volledig kunstgebit, welke de appelvraag niet hebben beantwoord. 

Tabel IV. Bezitters van volledig kunstgebit naar leeftijd, verzekeringsvorm en `Zou u een stuk van 
een harde appel kunnen afbijten?', 1981. 

Steekproefaantal Ja, zonder moeite Ja, met moeite Onmogelijk 

zf. part. zf. part. zf. part. zf. part. 

LEEFTIJD absoluut % 
16-29 jaar 53 6 73,5 66,7 14,3 16,7 12,2 16,7 
30-39 jaar 181 40 62,3 62,2 18,6 21,6 19,2 16,2 
40-49 jaar 269 84 65,1 61,5 16,5 21,8 18,5 16,7 
50-59 jaar 438 135 59,5 55,6 19,0 25,0 21,5 19,4 
60-69 jaar 450 138 49,4 55,1 16,9 16,5 33,7 28,3 
,70 jaar 383 98 41,0 41,8 24,6 22,0 34,5 36,3 

Totaal')  1 774 501 54,5 54,4 19,1 21,2 26,4 24,4 

') Exclusief 75 particulier of ziekenfondsverzekerden met volledig kunstgebit, welke de appelvraag 
niet beantwoord hebben. 

Van den Berg: Gebitsprothesen bij de Nederlandse bevolking Onderzoek 

om twee redenen eerder toe aan een 
kunstgebit: 
1. een wat hoger percentage gaat zel-
den of nooit' naar de tandarts; 
2. degenen die wel naar de tandarts 
gaan nemen of krijgen eerder een 
kunstgebit dan andere prothesen (zie 
b.v. tabel II). 

6. Problemen met de gebitsprothesen 

De vraag: `Zou u een stuk van een 
harde appel kunnen afbijten?' werd 
aan alle prothesebezitters voorgelegd, 
met de bedoeling een indruk te verkrij-
gen van problemen met de gebitsfunc-
ties. In staat 5 wordt de verdeling van 
de antwoorden bij de verschillende 
groepen prothesebezitters weergege-
ven. 
De personen met een volledig kunstge-
bit hebben de meeste problemen. Cir-
ca één op de vier dragers van een 
kunstgebit zou onmogelijk een stuk 
van een harde appel kunnen afbijten; 
ongeveer één op de vijf kan het met 
moeite; voor rond 55% levert het geen 
problemen op. Bij degenen met een 
half kunstgebit is de situatie wat min-
der ongunstig. De dragers van alleen 
andere prothesen hebben de laagste 
probleem-scores. 
De appelvraag is in deze enquête niet 
voorgelegd aan personen zonder ge-
bitsprothese. Op grond van ander en-
quêtemateriaal 12)  kan wel berekend 
worden, dat deze groep vrijwel altijd 
`ja, zonder moeite' zal scoren. 
Uit de tabellen III en IV blijkt, dat 
problemen met het volledig kunstgebit 
sterk toenemen met de leeftijd. De sco-
re `onmogelijk' loopt op van rond 15% 
bij jongeren tot circa 35% bij ouderen. 
Op grond van de gegevens in tabel III 
kan geconcludeerd worden, dat er 
geen belangrijke verschillen tussen de 
scores van mannen en vrouwen aan-
wezig zijn. In de verschillende leef-
tijdsgroepen rapporteren nu eens de 
mannen, dan weer de vrouwen wat 
meer problemen. Hetzelfde geldt in 
grote lijnen voor de vergelijking tussen 
ziekenfonds- en particulier verzeker-
den (tabel IV). 

12) Zie Van Sonsbeek, op. cit., blz. 466. 

Summary: 

Title: Dental prostheses among the Dutch popu-
lation. 

Keywords: Social dentistry - Health care - Pros-
thesis - Consumer satisfaction 

Some 50% of the Dutch population aged 16 and 
over are wearing dentures. Nearly 33% have full 
dentures, while 8% have only upper or only 
lower dentures and 9% have other prosthetic 
devices (plate, frame, bridge). In the age groups 
between 30 en 55 there is a distinct female predo-
minance of persons with dentures. 
There are striking differences between social 
insurance patients and privately insured pa-
tients. At about age 50, for example, some 50% 

of social insurance patients have full dentures, 
versus about 30% of privately insured patients. 
Problems with dentures - as measured with the 
aid of the question `Could you bite off a piece 
from a hard apple' - exist in about 45% of those 
wearing full dentures and 30% of those wearing 
`half dentures, as well as in 15% of those wear-
ing only other prosthetic devices. 
It is to be noted that the above data pertain only 
to `private residents'. Inmates of institutions 
and homes are not included in this study, and 
consequently the aged in particular are some-
what underrepresented. 
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