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Waarom 
mondgezondheid 0-4 
jaar?
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 Geen tandenpoetsen
 Geen tandartsbezoek

 Probleem lage SES?

Cariës de meest voorkomende, irreversibele aandoening bij 
kinderen!

Waarom mondgezondheid 0-4 jaar?
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Breder kijken dan lage SES

Waarom mondgezondheid 0-4 jaar?

2 jaar
Lage SES
Nog veel meer een rol
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Data analyseren digitaal dossier Utrecht

Waarom mondgezondheid 0-4 jaar?

Opleidingsniveau ouders Geboorteland van ouders Wijk in Utrecht



Data-analyse
2
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Advies richtlijn:
- na doorbraak 1e tandje: 1x p/d
- Vanaf 2 jaar: 2x p/d

    

Data-analyse tandenpoetsen

Registratiegraad van tandenpoetsen in Utrecht

65%
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Data-analyse tandenpoetsen

% 2-jarigen in Utrecht die 2x p/d tandenpoetst, onderverdeeld in opleidingsniveau van ouders

In NL (2019) In Utrecht (2019)

% tandenpoetsen 2-jarigen ? ±75%

Laag opleidingsniveau 10%↓ (NTvG) 10%↓

Migratieachtergrond ↓ (TNO) ↓
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In binnenstad veel hoogopgeleiden zonder migratieachtergrond. 
Uitzoekwerk.

    

Data-analyse tandenpoetsen
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Advies richtlijn:
- Eerste bezoek: bij 2-3 jaar     

Data-analyse tandartsbezoek

Registratiegraad van tandartsbezoek in Utrecht

35%
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Data-analyse tandartsbezoek
In NL (2019) In Utrecht (2019)

% tandartsbezoek 2-jarigen 65,5% (CBS) 42,4%

Laag opleidingsniveau 53% vs 88,5% (CBS) ↓

Migratieachtergrond 74,8% vs 77,7% (CBS) ↓
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Data-analyse tandartsbezoek



Samenvatting
3
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↓ bij laag opleidingsniveau
↓ bij migratieachtergrond (vooral Turks)
Verschil in wijken in Utrecht

Lage registratiegraad
- meer registreren voor beter beeld
- voldoende een thema tijdens consulten?

Samenvatting

Kinderen 2 jaar in 
Utrecht minder 
tandartsbezoek dan 
gem. in NL



Bestaande interventies
4
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Mondzorgcoach:
Coaching en begeleiding van ouders van jonge
kinderen bij het aanleren van gezond
mondzorggedrag

3 v/d 8 CB’s in Utrecht. Dus alleen in bepaalde wijken

Interventie in onderzoeksfase
April 2022 uitkomsten positief? Dan uitbreiden

Bestaande interventies
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Poetsles en uitleg over mondgezondheid
op peutercentra en basisscholen.

Vanaf 2,5 jaar, eerder hulp.

Bestaande interventies



Opstarten nieuwe 
interventie
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Opstarten nieuwe interventie

Epidemioloog (Laurens 
van Buren)

Aandachtsfunctionarissen 
mondgezondheid

Peggy van Spreuwel. RCT 
mondgezondheid op CB. 
Gezondepeutermonden

Directeur en 
communicatiemedewerker 

Jeugdtandzorg Utrecht

Milou Munck. 
Promotieonderzoek 

verbetering 
mondgezondheid

Stafarts (Bibbianne) en 
stafvplk (Klaartje)

Gesprekken met experts binnen en buiten mijn organisatie:
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Alliantie Kinderarmoede: alle kinderen hebben het recht op een 
gezond gebit.

In overleg: interventie voor alle kinderen in 
Utrecht die CB bezoeken.

Opstarten nieuwe interventie

↓ laag opleidingsniveau
↓ migragieachtergrond
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Onvoldoende kennis

Thema onvoldoende besproken
- Registratiegraad ↓
- Uit onderzoek. Door gebrek aan kennis en prioritering van onderwerpen

- Raadsvragen: geen prioriteit aan extra JGZ-middelen mondgezondheid 
in Utrecht

Opstarten nieuwe interventie
2 jaar
Lage SES
Nog veel meer een rol
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In overleg:
Meer op radar bij jeugdartsen en – vplk
- Meer kennis
- Belang bespreekbaar maken
- Meer bespreekbaar maken

verbetering mondgezondheid

Opstarten nieuwe interventie



Interventie 1
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Interventie 1: registratiegraad

Registratiegraad van tandenpoetsen

65%

Registratiegraad van tandartsbezoek

35%

  Alleen vast onderwerp bij 8 maand, 11 maand, 2 jaar consult.
  Anders handmatig toevoegen.
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Brief stafverpleegkundige 10-8-2021

- Vanaf 8 maand consult mondgezondheid standaard in 
onderzoeksblad

- M.b.v. %, grafieken, onderbouwing en belang

- Overleg op basis van epidemiologie, richtlijn, tijd per consult welke 
contactmomenten integreren.

Interventie 1: registratiegraad
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Verzoek gehonoreerd!
7-9-2021 als vast onderwerp! 

In toekomst blijven controleren of het in KIDOS blijft.

Interventie 1: registratiegraad



Interventie 2
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  10-8-2021 verzoek stuk in nieuwsflits schrijven
  Doel: kennis vergroten

 

Interventie 2: nieuwsflits
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- %, onderbouwing en belang

- Blijf registreren vanaf doorbraak eerste tandje

- E-learning ‘mondgezondheid’ in JGZ academie

- Aanmelden nieuwsbrief KNMT voor de JGZ (link)

- Poster ‘een gezond gebit is kinderspel’ in wachtruimte

- Poetslied ‘Tandenland’

- Lijst met tandartspraktijken jonge kinderen
    

Interventie 2: nieuwsflits
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Verzoek gehonoreerd!
19-8-2021 in nieuwsflits! 

In toekomst:
- Reminder via de nieuwsflits

Interventie 2: nieuwsflits
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Data opgenomen in volksgezondheidsmonitor
Data over 2022 opnieuw analyseren
Verbetering?

Overdragen aan aandachtsfunctionarissen
Nieuwe informatie? Collega’s hierover informeren

Vervolg



Afsluiting
8



Bedankt voor je aandacht!

Ellen Boon
Bijna jeugdarts KNMG(m) +31 646625152
(e)  e.v.boon@gmail.com


