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PREVBTTIEF GEDRAG:

BEX OTDBRZOEK
OTDER ATSTBADATilBBTJES

door dhr. G.H. Yerrlps'
wetenschappel f J k mdenerker
XIPG/TXO' )

Vraagstel I lng
Het onderzoek kende twee vraagstelllngen:
1. ln hoeverre hebben 5- en 1"1-Jar15e Amsterdamse kln-

deren van ouders dle 1n TurklJ e of l'[arokko zlJ n

6eboren een slechtere mondgezondheld, 1n termen van
prevalentle en ernst van (on)behandelde carlës en
tandplak, dan klnderen van fiederlandse oudersl

2. welke factoren zlJn mogellJk deterninerend voor de
mond.gezondheld van deze groepen?

It[ethode
De onderzoekspopulatle bestond ult Amsterdarnse 5- en
L1"-Jarlgen, d1e scbolen bezoeken met relatlef veel kln-
deren van Turkse of llarokkaanse ouders.
Orn de eerste onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden,
werd een steekproef van 674 5-Jarige en 619 1l-Jarlge
klnderen tandheelkundlg onderzocht.

') Veergegeven ls de samenvattlng van het rapport
"lÍondgezondheld van AmsterdammertJes", Verrlps €. à. r

1990. Deze kont ln ho6e nate overeen met de lezlng
van de heer Verrips,
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I 5-jarigen N ti-jarigen

Flg, 1. Steekproefomvaag naar leeftlJd en
etnicltelt,

On zlcht te krtJ6en op de tweede vr&agr víerden de
ouders van de 5-Jarl6en thuls 1n hun roedertaal
geïntervlewd; de 1l-Jartge kinderen vulden zelf oP
school een vra6enllJst tn.

5-'larlgen

Eesul taten
Ult het tandheelkundl6 onderzoek bleek
a. dat Turkse er }Íarokkaanse 5-Jar16e kleuters Ee-

niddeld neer dan tweenaal zoveel carlëslaesles
hadden als hun [ederlandse en Surlnaause/Aut11I1-
aanse leeftlJdsgenoten (f16. 2)i

b. dat het gernlddeld aantal carlëslaesles blJ de f,eder-
landse en Surlnaanse kleuters ongeveer even Sroot
$ras als het gealddeld aantal laesles dat bU een
referentiegroep van 5-Jarlge zlekenfondsverzekerden
ln Gouda, Alphen, Den Bosch en Breda werd Sevonden
(Kalsbeek e. a. , 1989);

c. dat van de Turkse en l{arokkaanse klnderen genldde}d
267,, en van de l{ederlandse en Surlnaaree/Ant1111-
aanse klnderen genlddeld 55% cariësvriJ was.
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turks marokkaanE nedeÍlr-r- qurinaamE overig

Flg, 2, Genlddeide d.àfs-scores pr etnlsche
groeperiag (a = 674)

Utt het deterninauten-onderzaek kwan naar voren
a. dat de kleuters genlddeld minder carlëslaesles

hadden naarrnate hun ouders hoger ríareD opgeleld
{f 16. 3);

eaan hgata lbo
ool.ldlho .chool

Flg. 3. Genldde)de
niveau (n = 520)

dmír

dnÍs-sc.ore per opleldlngs-
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dat opleldlngsnlveau sterk sanenhlng net het land
van berkoret van de ouders (etnlcltelt); zo had rneer
dan 60% van de l{arokkaanse ouders dle 6eÍatervlewd
werden geen schoolopleldlng genoten;
dat de kleuters geuÍddeld rnlnder carlëslaesies
hadden naaruate hun ouders de ilederlandse taal beter
beheersten (flg. 4);

nlct

Ftg,4.

bcctlc rldslilk gord

beheerslng nederlandse taal

TaaTbeheerslng en geniddeTde dmfs

d.

e.

dat de rnate van [ederlandse taalbeheerslng sterk
sauenhing ruet etnicltett; zo sprak neer dan de helft
van de Turkse en l,Iarokkaanse ouders nlet of nauwe-
llJks [ederlands;
dat Turkse en lÍarokkaanse ouders genlddeld ln veel
rolndere uate taudheelkundlg preventlef gedra6 ver-
toonden dan [ederlandse en Surlnaaree/AntÍ11laanse
ouders (ftg. 5);
dat de kleuters 6euiddeld nlnder carlëslaesles
hadden naarnate hun ouders op vroe6ere leeftlJd van
het klnd net tandenpoetsen startten (f15. 6);
dat de kleuters genlddeld ntnder carlëslaesles
hadden als zLJ regelnatlg fluorldetabletten
gebrulkten;

f.

dmí!
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0t turks marokkaans nedsrlands 6t

Itelaar N2ejaar Etater

Flg. 5, LeeftlJd brJ
etnische groep (n = 446)

rma overio

start paetsen

í lesr 2 tail 3 l6aÍ 1 taàr

Ffg. 6, Gentddeide drafs en leeftlJd btJ start
poetsen (n = 447)

h. dat notlvatlonele en cognltleve factoren wellswaar
roet preventief gedrag samenhlngen, roaar de gevonden
verbanden zwak hlaren. l{ogel lJ k was de 6ebrulkte
neetrethode (ln casu een vragenllJst) nlnder
geschlkt orn deze factoren ln kaart te brengen.

marokkaans nedsrlands 6urinaama

dmÍ8
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Conciusles
1. Het land van herkoret van de ouders vorde, evenals

hun opleldlngsnlveau en de nate waarln ziJ de ileder-
landse taal beheersten, een rlslco-lndlcator net
betrekkln6 tot de nondgezondheld.

2, De onderschelden etnlsche groepen verschllden aan-
zlenllJk 1n de rnate waarin zIJ tandheelkundl6
preventlef gedrag vertoonden.

3. Het tandheelkundlg preventief gedrag van de ouders -
met name de leeftlJd van het klnd waarop de ouders
startten met tandenpoetsen, en het 6ebrulk van
fluorldetabletten - kon a1s determluant van nondge-
zondheld worden aangenerkt.

AanbeveTlngen
Het beleid dat de gerneente Ansterdam vla de daarvoor
verantwoordellJk gestelde lnstanties en personen voert
ter bevorderlng van de mond6ezondheld van haar Jeugd,
llJkt biJ de [ederlandse en Surlnaaree/Anttlllaanse
klnderen 6oed aan te slaan. De actlvitelten dle ln dat
kader worden verrlcht dlenen derhalve lntegraal gecon-
tlnueerd te worden. De 6rote verschlllen ln nondgezond-
held tussen kleuters uÍt de onderscheiden etnlsche
Broepen echter, rechtvaardlgen eeo extra lnspannln6 ten
behoeve van de klnderen van Turkse en tr{arokkaanse
ouders. Ondat een taalbarrlère hlerblJ uede een ro1
speelt, IlJkt een t6vo-lnterventle, speclaal 6erlcht op
de Turkse en lIarokkaanse rlslcogroepenf hlervoor een
no6ellJke yíeg. Daarnaast zouden deze groepen 6estlnu-
Ieerd kunnen worden de llederlandse taal te leren.

Het doel van een dergellJke tgvo-Ínterventie zou moeten
zlJn: het teru6drlngen van de carlësprevalentle btJ
Turkse en líarokkaanse 5-Jarige kleuters van genlddeld I
cartëslaesles naar 3,5 (het genlddeld aantal aantas-
tln6en biJ de flederlandse en Surlnaause/AntllIlaaDse
kleuters). Vanuit de resultaten van het deterrnlnanten*
onderzoek kunnen daartoe de volgende aanbevelln6en
worden gedaan.
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De lnterventie dlent zoveel nogeltJk de volgende pre-
ventleve 6edraglngen te bewerkstelll6en:
1. de ouders dienen vanaf het eerste levensJaar b1J hun

klnd de tanden te poetsen;
2, dat noet mlnstens tweenaal per dag gebeuren;
3. daarbiJ dlent aItlJd fluorldetandpasta 6ebrulkt te

wordenl
4, de ouders moeten zolan6 no6ellJk doorgaan rnet het

tweenaal dagellJks poetsen van de tanden van hun
klnd, ln leder geval tot en met het viJfde levens-
J aar;

5. zodra de klnderen zelf poetsen, dienen de ouders er
dagellJks op toe te ztea, dat het klnd ziJn tanden
goed poetst, en het nlet ver6eet;

6. de ouders dlenen het kind regelnatig fluorlde-
tabletten te 6even, volgens de aanwiJzlngen van het
fl uortde-advles.

ObJectleve belemmerlngen, zoals het ontbreken van de
Juiste hulpnlddelen of vaardlgheden, kunnen het tot
stand komen van preventlef 6edrag 1n de yíeg staan.
Hulpnldde1en als tandpasta en tandenborstel bleken ln
e1k 6ezin aanwezlg te zlJn. Aangezlen veel Turkse eD
l.{arokkaanse ouders er nlet aan geweDd waren de tanden
van hun klnd te poetsen, llJkt het verstandlg de ouders
te leren hoe z1J dat kunnen doen.

Ter ondersteunlng van het preventleve gedrag kan
attltude-beïnvloedlng plaats vlnden, opdat de ouders
rneer belang Baan hechten aan het tandenpoetsen en er de
noodzaak van 1n Baan zlen daarop toezlcht te houden.
DaarblJ kunnen de posltleve consequentles van het pre-
ventief 6edra6 benadrukt worden (schone, Eooie en
gezonde tanden). De ouders kunnen sanen net voor-
llchters naar nogeliJkheden zoeken eventuele negatleve
consequentles van dageltJks poetsen (het klnd vlndt het
vervelend, en het ls Iastlg erop te noeten letten) te
verllchten. Het wlJzen op de gevaren van slecht poetsen
(cavltelten, extractles) kan ook een gunstlge uitwer-
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kln6 op de attltude hebben, mits deze nlet wordt over-
dreven. Ten slotte noet erop Bewezen worden dat de
ouders zelf tweernaal per dag hun tanden zouden noeten
poetsen, zadal hun klndereu zlch aaD dat voorbeeld
kunnen spie6elen.
Ou ervoor te zorgen dat de voorllchtlngsboodschap wordt
begrepen dlent deze nondellng 1n de rnoedertaal van de
mlgranten te worden over6ebracht.

| 1-Jarlgen

.['esu] taten
Utt het tandheelkundlg onderzoek bleek
a. dat Turkse en }iarokkaanse 11-Jartgen genlddeld blJna

tweenaal zoveel carlëslaesles hadden als hun Íeder-
landse en Surlnaanse/Antl1l1aanse IeeftlJds6enoten
{f tg. 'ï) i
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F|g, 7, Genlddelde DlíF,S-scores per etaische
groeperlng (n = 679)

marokkaan! nadeÍlands
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b. dat de l{ederlaudse en Surlnaaree/Antll1laanse klnde-
ren genlddeld één carlëslaesie nlnder hadden dan een
referentlegroep van 1l-Jarlge zlekenfondsverzekerden
ult Gouda, Alphen, Den Bosch en Breda (Kalsbeek
B.à. , 1989);

c. dat van de Turkse en ilarokkaanse klnderen Senlddeld
301, carlësvrlJ was, terwlJ I dat voor 45% van de
lederlandse en Surinaause/Anttlllaanse klnderen
6old.

Utt het deterrnlnanten-onderzoek bleek
a. dat Turkse en lÍarokkaanse 11-Jarl5en Senlddeld

nlnder frequent hun tanden poetsten dan flederlandse
en Surinaanse/AntllIlaanse klnderen (f16. 8);

tuÍk! marokkaana naderlands aurlnaamr ovoÍig

I wel eenr N I maal per dag E 2 maal per dag

Ftg, 8, Poetsfrequentie Per etnJscàe SroeP
(n = 524)

dat het tandenpoetsen blJ Turkse en l{arokkaanse
kinderen ln mlndere rnate een Sewoonte is dan blJ
I{ederlandse en Surinaatme/AntllIlaanse klnderen;
dat er Been verband tussen het gemlddeld aantal
carlëslaesles en de huidl6e frequentle van tanden-
poetsen kon worden aangetoond;

b.

c.
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d. dat met name de Turkse en !Íarokkaanse kinderen
weinig conslstent waren ln hun beantwoordlng van de
vragen naar de poetsfrequentte; waarschfJnllJk over-
schatten deze klnderen hun poetsfrequentle;

e. dat ln de perceptie van de klnderen de Turkse en
l,Íarokkaanse ouders 6enlddeld veel nlnder f requent
hun tanden poetsten en de tandarts bezochten dan de
lederlandse en Surlnaanse/Ant1lllaanse oudersl

f. dat er zwakke verbanden bestonden tussen poets-
frequentle enerzlJds, en factoren als toezlcht door
en lrnltatle van de ouders en attltudes anderzlJds.

ConcJusJes
1. Etnlcltelt vormde een risico-lndicator rnet betrek-

kln6 tot de mondgezondheld van de onderzoeks-
populatle.

2, De onderschelden etnische Broepen verschllden aan-
zlenllJk ln de nate waarln zlJ tandheelkundig pre-
ventlef gedra6 vertoonden.

Aanbevel lngen
Van de fiederlandse klnderen poetste 83% tweemaal daa6s
of vaker hun tanden. Dat percentage ls dus bllJkbaar
haalbaar. Gezlen het belan6 van tandenpoetsen, nlet
alleen met het oog op carlëspreventler lraar ook ter
preventle van parodontale aandoenln6en op latere leef-
tlJd, llJkt een rnaxlrnale tgvo-lnspanulng gerechtvaar-
dlgd ter verbeterlng van het poets6edra6 ln Turkse en
l[arokkaanse rlslcogroepen.
De t6vo-actÍvltelten dlenen vooral op de klnderen zelf
gerlcht te worden. De ro1 van de ouders btJ de continu-
erln6 van het poetsgedrag lljkt blJ deze 11-Jar16e kln-
deren nlnder belangrlJk te zlJn geworden, gezlen het
felt dat toezlcht op het tandenpoetsen slechts zwak, en
de poetsfrequentle van de ouders totaal ntet sarenhtng
net de frequentle van het poets6edrag van de klnderen.
De ouders dlenen de poets6ewoonte op veel vroegere
leeftlJd tot stand te biengen, zo bleek ult het onder-
zoek onder 5-Jarigen.
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De Broep Turkse en lÍarokkaanse klnderea, en ln lets
ulndere nate de Broep Surinaarnse/AntllIlaanse klnderen
bezochten Ín groten getale de schooltandarts, en nlet
de buÍstandarts (ftg. 9).

turks/marokkaant nederlands

I orcn tendrrtr Nl rchoolt.ndlrt. @/2hu,nlt^dttlt fl teloe

Flg. 9, Tandartsbezoek 7n percentages Per
etnische groeP (n = 504)

Het ls de vraa8 hoe het tandartsbezoek verloopt, als
deze klnderen na het verlaten van het baslsonderwlJs
6een 6ebrulk neer zouden kunnen rnaken van de dlensten
iau aà schooltandverzor6ln6. In hoeverre zu1len zlJ de

weg naar de hulstandarts weten te vlnden? Het felt dat
slàchts 50ï, van deze klnderen dacht dat hun ouders
regelnatlS de tandarts bezocht, stemt 1n deze nlet
op[tmtsttàcU. Continuerlng van de schooltandverzorglng
uào, deze groepen in het vervolgonderwlJs llJkt zeer
wensellJk. In leder geval zal stlnulerlng van het
tandartsbezoek noeteu plaatsvinden.

100*
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Dlscussle

De opleldln6 van de ouders ls als rlslco-lndlcator
genoend. Gevraagd wordt of dlt de opleldlng van de
noeder 1s? Dat ls lnderdaad het geval i zLJ víareD het
meeste thuls voor de huisenquète.

Op de vraag of blJ een vergellJkbaar lage opleldlng nog
verschÍ1len tussen de natlonalltelten worden gevonden,
wordt geantwoord dat de ver6el1Jkln6 niet 6oed te uaken
vías, ondat te welnlg fiederlanders ln het onderzoek zo
laag opgèleid waren. 70% van de Turkse en ltlarokkaanse
ouders bleek een lage opleldlng te heben. De opleldlng
ls een betere voorspeller voor de nondgezondheid dan de
natlonalltelt.


