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IIet onderzoek werd nogelijk genaakt door een
subsidle van heE PraevenËí.efonds.

betrof een gezamenlljk proJect van heË VF-ooderzoekprogramna
"Tandheelkundlge Gezondheldszorg en Epldemlologie"

van de subfacultelt Tandheelkunde van de
Katholieke Unlversitelt te NÍJEegen en de Sector

Tand- en Mondzlekten van het InstÍtuut voor
Praeventl,eve Gezondheldszorg (NIPC) te LeLden
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Op 1 september 1984 glng het landelljk
kunde (LEOT-project) van st.art, waarvoor
heE PraevenEle-fonds was verkregen. De
jaren (cot I september L987). Centrale
waren:

epidemlologlsch onderzoek Èandheel-
een subsidle van f1.2.L39.083,- van
loopttJd van het project was drle
doelstelllngen van het onderzoek

1. Het vasEstellen van de prevalenË1e van gebltsaandoenlngen/-afwlJklngen
onder de Nederlandse bevolking en van de kwallteLt van de aanwezlge
restauratieve en prot.hetische voorzlenÍ.ngen.

2. Het vaststellen van de objectleve en subjecËleve behandelbehoefÈen van de
Nederlandse bevolking.

3. Het vastsEellen van het tandheelkundige ze]-fzotggedrag van de Nederlandse
bevolklng en de determlnanten ervan.

Ter reallserlng van bovengenoemde doelstelllngen werd gekozen voor een
gedragwetenschappellJk onderzoek m.b.v. enquetes en een tandheelkundlg
kllnlsch onderzoek.
Voor de enquetering van de proefpersonen werden drle typen vragenlijsten
ontwtkkeld. Àfhankelljk van de gebltssltuatle biJ de proefpersonen konden de
volgende vragenllJsten worden afgenomen:

- ND-enquete blj mensen net alleen natuurlljke gebltselementen.
- PP-enquete btj nensen met natuurltJke gebltselementen en Èevens ultneem-

bare prothetische voorzienlngen.
- VP-enquete blj mensen net een voL1ed1ge onder- en bovenprothese.

Het tandheelkundlg kllnische onderzoek omvatte de reglstratíe kaakgewrlchts-
afwijklngen, dento-faclale kenmerken, sllJnvliesafwijkingen, (carlës) sÈatus
van gebltselementen, 6oort en hoedanigheid van aanwezlge restauratles,
toestaod van het parodontiuru, soort en hoedanlgheld van ultneembare en vaste
prothetlsche voorzLenLngen en de toestand van de mucosa en kaakwallen.

Het definiEleve veldwerk vond plaats vart 24 februarl Èot en met 4 oktober
1986. Voorafgaand hleraan was in november 1985 een p1lot-studle ln de
gemeente Grave u1Ègevoerd. De enqueterlng van de mensen \rerd ulËgevoerd door
de N.V. v/h Nederlandse Stlchtlng voor Statlstlek. IÍr totaal waren hlerbtj
+250 NSS-enqueteurs betrokken. Het tandheelkundÍg klÍnlsche onderzoek werd
gedaan Ín moblele onderzoekcenËra door tlen tandarts-onderzoekers van de
Subfacultelt Tandheelkunde te NlJmegen en van de sector Tand- en Mondzlekten
van het l-nsÈltuuf voor Praeventleve Gezondheldszorg (NIPG) TNO.
De enquetering van de rnensen thuÍs vond steeds één week voor het tandheel-
kundige onderzoek plaats en duurde ongeveer één uur. Het tandheelkundlg
onderzoek nam ongeveer 30 minuËen ln beslag. De moblele onderzoekcentra
werden hlervoor Ín de betreffende woonwlJken van de deelnemers gestatloneerd.
Het onderzoek werd ultgevoerd op 40 locatles in Nederland, verspreld over 30
geneenten. Voor het verkriJgen van de onderzoekspopulatie waa gekozen voor
een gestratlflceerde steekproef. Stratlficatiekenmerken vormden leeftljd,
geslacht, soclaal-economlsch mllieu en reglo. Blnnen iedere reglo werd
getracht de urbanisatlegraad (grote en mlddelgrote steden, klelne steden en
agrarische gemeenten) proportloneel te vertegenwoordlgen. Vooraf rías vastge-
steld dat heE aantal te teallseren tandheelkundlge onderzoeken clrca 3500
dlende te bedragen.
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Dlr betekende ongeveer 875 mensen per reglo en 88 nensen per standplaats.
Dat deze opzeE geslaagd is blljkt o.a. het felt dat ultelndellJk blj 3544
mensen een tandheelkundig kllnlsch onderzoek werd ultgevoerd. De procentuele
verdellng van de partlclpanten over de vler regÍo-s was hierblJ vrtjwel
gelÍjk (per reglo *25 procenË). Ter reallserlng van bovengenoemd aantal
t.andheelkundlge onderzoeken waren 7898 adressen benaderd. IlLervan waren 4515
mensen (57 procenË) bereid aan de enqueÈe deel te nemen. Van de personen
waarmee persoonlljk contact gelegd kon worden door de enqueteurs, partlcl-
peerde 53 procenË zowel aan de enquetering a1s aan het tandheelkundige
onderzoek. Op basls van ulËgevoerd non-partÍclpatie onderzoek kon worden
geconstateerd, dat geen selectlvÍtelE 1n de partlclpatle van dentaten t.o.v.
edentaten was opgetreden. Ook blnnen de groep van edentaten werd geen
selectlvLtelt ln partlcipatle vastgesEeld. BLnnen de groep dentaten was de
groep proefpersonen, dle nleÈ regelnatlg naar de tandarts gaat, onderver-
tegenwoordlgd ln het tandheelkundige onderzoek. Dtt probleem 1s ondervangen
door ln het onderzoekdesign een varlabele over Èandartsbezoek als viJfde
stratum op te neDen (post-stratlflcatle).
Voor het verkrlJgen van 1andellJk representatLeve gegevens was het nodlg om
de gestratlflceerde steekproefgegevens te negen. Door gebruik te maken van
externe Segevens (CBS- en door de Ned. Stichtlng voor SÈatistlek beschlkbaar
gestelde gegevens) en LEoT-gegevens werd het nogelllk deze gewichten te
schatÈen.

Ter verkrlJglng van een beeld van de betrouwbaarheld (kwallteit) van de
tandheelkundige beoordelingsnethoden was gekozen voor een bllnd duplo-
onderzoek blJ 10 procent van de partlclpanten aan het tandheelkundlge
onderzoek. Btj 310 mensen werd een duplo-onderzoek daadwerkellJk gereall-
seerd. Door olddel van Ëest-retest correlaEle -, kappa coefficiënt - bere-
kenlngen en lraargenomen percentages overeensteonlng tussen beoordelaars ls de
kwalltelt van de verzamelde tandheelkundÍge gegevena nagegaan. Op basls
hlervan kon worden geconcludeerd dat de ueeste onderzoeksvariabelen 1n het
tandheelkundige onderzoek een acceptabele tot goede betrouwbaarheid hebben.
Dlt geldt ook voor de meeste samengestelde varlabelen (biJv. DMFT-, D![FS-
getallen en CPÍTN-scores). Een beperkt aantal kllnlsche metlngen (circa 5
procent) blljken op basls van de berekende duplo-verschlllen Èussen de
beoordelaars mÍnder betrouwbaar Èe zljn. Als geheel is het kllnísch tand-
heelkundÍg geslaagd te noemen.

Deel I van de verelaglegging van het LEOT-proJect beperkt zlcht toË een
ultgebrelde verantwoordlng van de opzet en ultvoerlng van het onderzoek-
project, de particlpatle aan het onderzoek en de kwalltelt van de verzamelde
gegevens. In deel ÍÍ zal verslag worden gedaan van de verkregen resultaten
uit het gedragswetenschappellJke en het tandheelkundig kllnische onderzoek.
Deel II van de verslaglegglng van het LEOT-proJect za1 ln december lgBT
verschlJnen.
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Behalve de proJectgroep ríaren de volgende personen acEief betrokken btj de
ultvoerlng van het LEOT-project.

TandarEsonderzoekers: A. van Aken, F. Frankenmolen, R. de Kanter, R. Karsten
J. Kroeze, A. van Eck, H. Theuns

Receptlonlsten: L. Bauer, S. van Dljk-Struyk, M. Jansen

Onderzoekassistenten: P. de Bruyn, A. Dannenberg-Lampe, P. van Genderen
M. Kalsbeek, A. Klarenberg, J. Kraak, M. l.Íonsma,
G. Theuns-de Boer, tí. Vollenbrock

Progranneurs: N. Kanters, J. Mulder

Secretaresses: C. Stapel, M. Janssen, M. de Kluis

Administrateurs: I1. van Enckevort, W. IJsenbrandt

Daarnaast kon het proJect worden gereallseerd dankzlJ de medewerklng van:

- Medewerkers van de Technlsche en Instrumentele Dlenst van de Facultelt der
Geneeskunde en Tandheelkunde van de K.U.N.

- Staf en enqueteurs van de N.V. v/h Nederlandse StichË1ng voor Statistlek.
- De +100 ambtenaren en partlculLeren Ín de onderzoeksgemeenten die betrok-

ken-ïaren blJ steekproeftrekking, regelen van standplaatsen en stalllng
van de onderzoeksbuasen.

- De 4834 Nederlanders dle ln enlgerleÍ wlJze bereLd waren te partÍciperen
aan het LEoT-project.
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1.1. Voorgeschledents van het proJect

In 1981 werd de aan de subfacultelt Tandheelkunde van de Katholleke Unlverst-
telt aanwezlge deskundlghetd blnnen de verschlllende tandheelkundlge dlscl-
pltnes gebundeld ln een gezanenlÍjk onderzoeksprogranrma getlteld: "Tandheel-
kundlge Gezondheldszorg en EpldenloLogÍe". Vanaf 1982 werd het voortbestaan
van dit onderzoeksprograrma gegarandeerd door opname in de zgn. voorwaarde-
lljke Financlering. BtJ de eerste dlscussles blnnen het prograÍma-bestuur
over de richtlng waarin zich het onderzoek zou dlenen te ontwtkkelen werd
besloten epidemlologlsch onderzoek prlmalr ult te voeren in het kader van
gezondheldszorg onderzoek en de ldentlftcatle van tandheelkundlge rlsico-
groepen c.q. lndlvlduen. TegellJkertljd werd geconstateerd dat er Ín Neder-
land slechts weinig gegevens beschlkbaar waren over de orale gezondheld van
de volwassen bevolking. IIet gemÍs aan representatleve en longltudlnale
gegevens werd met name gevoeld 1n het onderzoeksproJect "Computerslmulatle
studies van de tandheelkundige gezondheldzorg". Een essentlë1e voorwaarde
voor beleídsvorming en bljsturlng van reeds lngevoerde plannen, 1s het
(continu) kunnen beschÍkken over representatleve gegevens. Begln 1982 werd
derhalve besloten een onderzoeksproject op te zetten dat niet alleen de
actuele gegevens dlende te verstrekken over de orale gezondheid, de objec-
tLeve en subjectieve behoeften en de bestaande attltudes en opinies van de
Nederlanders n.b.t. de tandheelkundlge gezondheldszorg. Het project noest
tevens dlenen a1s een nulpuntsmeting voor verder longitudlnaal tandheelkundlg
bevolkingsonderzoek, tenelnde veranderlngen 1n de tlJd blljvend te kunnen
vervolgen.

Behalve de subfacultelt Tandheelkunde te Nijnegen voerde Èot dat monent met
name de werkgroep TNO Tand- en Mondzlekten te Utrecht systematlsch tandheel-
kundig epidemlologlsch onderzoeklngen uÍt. Gezlen de aard en onvang van het
onderzoeksproJecE en mede gelet op de door de werkgroep opgedane ervarlngen
blJ een tandheelkundlg bevolklngsonderzoek biJ volwassenen ln s--llertogen-
bosch werd een offlcieel samenwerklngsverband aangegaan met de l{erkgroep TNo
Tand- en Mondzlekten,

rn Januari 1983 werd blJ het PraevenÈlefonds een substdle van f. 3.o47.645,--
aangevraagd voor het onderzoeksproJect. April 1983 llet het Praeventlefonds
weten dat het project voor subsldLe ln aanmerklng kwarn maar dat de aange-
vraagde subsidle Èe hoog was.
Door de projectgroep werd vervolgens besloten de steekproef te beperken door
klnderen onder de 15 jaar bulten het onderzoek te houden. van alle bestu-
deerde bezuinlgsmogellJkheden werd deze nogeltJkheld het neest verantrroord
geacht aangezLen in deze leeftlJdscategorle relatlef veel gegevens beschik-
baar waren. rn augustus 1983 werd een herzlene subsldieaanvraag van
f.2.L39.083,-- btJ het PraevenËiefonds tngedlend, waarna op 19 Januart 1984
de goedkeurlng werd verkregen. op 1 septeuber 1984 nam het LandeltJk Eptde-
miologlsch onderzoek randheelkunde (LEOT)-proJect officleel een aanvang.
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1.2. ProJectteam en advlseurs

De verkregen subsldle voor het onderzoek had een looptlJd van 3 jaar (Eot 1

sepEember 1987). In deze perlode noest zowel de voorbereldlng, de ultvoerlng
van het veldwerk en de verslaglegging van heÈ gehele project plaatsvinden.
Voor de gehele plannlng van heÈ project werd de dagellJkse begeleidlng van
het project ln handen gelegd van een projectEeam. De samenstelllng van dlt
Eeam was zodanlg, dat zowel tandheelkundlg lnhoudelljke, soclaal-weÈenschap-
pellJke a1s methodologtsche deskundigheÍ.d was verÈegenÍroordlgd. De volgende
medewerkers naakten deel ult van het projectteam:

- Prof. Dr. R.C.W. BurgersdlJk, Hoogleraar ResÈauratleve Tandheelkunde ln
het bljzonder de Kindertandheelkunde.

- Dr. G.J. Truln, Universl-ËaLr hoofddocent InsËLÈuut voor Cariologle en
Endodonto logi e.

- Dr. A. Groeneveld, Hoofd sector Tand- en Mondziekten. Instituut voor
Praeventleve Gezondheldszorg (NIPG) TNO*.

- Dr. H. Kalsbeek, I^letenschappelljk medewerker secÈor Tand-en Mondziekten.
Iostltuut voor PraevenÈieve Gezondheidszorg (NIPG) TNO*.

- Dr. M.A. van -E Hof, Statlstlcus, Mathematlsch StatlsEische Advles
Afdeling.

- Dr. R.S.H. Vlsser, Psycholoog, UnlverslËalr hoofddocent InsEltuut voor
Medlsche PsychologÍe.

- Drs. G.W.J. Iteling, Psycholoog, I,IetenschappellJk medewerker Afdellng
Klndertandheelkunde .

Het projectteam kwam ln heE voorbereldlngsJaar van het veldwerk (het eerste
onderzoekJaar) 14 maal btjeen. In het tweede en derde onderzoekJaar werd
genlddeld eenmaal per maand vergaderd. BIJ de werkzaamheden ln het voorbe-
reidlngsJaar waren behalve heE proJectteam nog de volgende peronen, a1s
advlseur, betrokken:

- Prof. Dr. K.G. Könlg, Hoogleraar Preventieve en Soclale Tandheelkunde.

- Prof. Dr. H.It. Rengg1l, Iloogleraar Restauratleve Tandheelkunde in het
bljzonder de Parodontologie.

- Prof. Dr. F.P.G.M. v.d. Llnden, Iloogleraar Orthodontle.

- Prof. Dr. A.J.M. Plasschaert, Iloogleraar Restauratieve Tandheelkunde, ln
heE bljzonder de Conserverende Tandheelkunde voor Volwassenen.

- Prof. Dr. Il.P.M. Frelhofer, Hoogleraar Mond- en Kaakchlrurgle.

- Prof. Dr. H.A. de Koomen, tndertlJd Chef de cllnlque van het Instituut
voor volledlge Prothese en Maxlllo Faciale Prothetlek.

* In het. verslag wordt de sector Tand- en Mondzlekten van heE Instituut voor
Praeventieve Gezondheldszorg (NIPG) TNO verder genoemd werkgroep TNO Tand-
en Mondziekten (oude benaming).
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- Dr. P.G.F. BattlsÈuzzi, UnLversltalr hoofddocenË InstLtuut voor Occlusie
Opbouw.

- Drs. S. Eschen, Socioloog, lndertljd mederíerker Instltuut voor Occlusie
0pbouw.

- Drs. M. Simon, ÍIetenschappeliJk nedewerker InsttÈuut voor Carlologle en
Endodontologle.

Behalve meÈ deze lnterne advlseurs (d.w.z. vanuit de subfaculteit Tandheel--
kunde te NtJnegen) heeft het proJecttean samengewerkt met driè externe
adviseurs, te rreten:

- Prof. Dr. 0. Backer-Dlrks, Emerltus lloogleraar Preventleve en Soclale
Tandheelkunde, UnlversiteiË van UËrechÈ.

- Prof. Dr. T. Pllot, Hoog1eraar ParodontologLe, universltelt van Gronlngen.

- Prof. Dr. F. Sturmans, Iloogleraar Epidernlologíe, UnLversiteit van
Maas tricht .

rn het voorbereldingsJaar van het veldwerk ls drienaal met de externe
advl.seurs overleg gevoerd t.a.v. de doelstelllngen van het project, de
tandheelkundlge onderzoekprotocollen en de opzet van de steekproeftrekking.
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2. DOELSTBITII{GEI{ VAN EBT PR(UBCT

rn de subsidleaanvraag (bÍjgesuelde versle, augustus 1983) werden als glohale
doelste11Íngen van het LEOT-project (Landeltjk Epldemlologlsch gnàerzoek
TandheeLkunde) genoend:

1. Ilet vastsËe11en van de prevalentle van tandheelkundlge aandoenlngen/
afwlJklngen onder de Nederlandse bevolklng en de effecËen van de ln het
verleden verleende Eandheelkundige hulp hierop.

2. IIet vaststellen van de obJectleve en subJectÍàve behandelingsbehoeften
van de Nederlandse bevolking.

3. Het vaststellen van aEtitudes en oplnles van de Nederlandse bevolklng Een
aanzlen van tandheelkundig gezondheidsgedrag en de Èandheelkundlge
gezondheÍdszorg .

Tljdens de eerste blJeenkomsten van het projecÈtean en nede gebaseerd op de
gesprekken neÈ de externe advlseurs en de randvoorwaarden waarbinnen het
project dlende plaats te vlnden, bleek herformulerlng van deze globale
doelstelllngen gewenst. Ten aanzlen van doe1ste111ng 1 betrof dit het
onderdeel "de effecËen van de 1n het verleden verleende tandheelkundlge
hufn". De gemaakËe keuze van het type onderzoek ln deze studle (survey-
onderzoek) maakte een effecÈmetlng van de ln het verleden verleende tandheel-
kundige hulp onnogelljk.

Ten aanzlen van de gedragswetenschappellJke doelstelllngen werd het Julstergeacht het onderzoek breder op Èe zeÈtefl en daarln heÈ tandheelkundtge
zeLÍzorggedrag centraal ce ste11en. rn het onderzoek van dlE gedrag en àe
determÍnanÈen ervan zljn bovengenoemde doelstelltngen vervat en in een
duldellJker kader geplaatst.

op basÍs van bovengenoemde overweglngen werden de eerder ln de subsldle-
aanvraag beschreven doelstellingen als volgt geherformuleerd:

1. IIet vaststellen van de prevalentle van gebltsaandoenlngen/-afwlJklngen
onder de Nederlandse bevolklng en vaÍr de kwalltelt van de "".rr"riguresÈauratleve en prothetLsche voorzleningen.

2. HeË vaststellen van de obJectieve en subjectieve behandellngsbehoeften
van de Nederlandse bevolklng.

3. Het vastsÈellen van het tandheelkundlg zelfzorggedrag van de Nederlandse
bevolklng en de determlnanten hLervan.
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3. OPZBT YIN EET O}IDBBZOBK

rn de opzet van het onderzoek werd ter realiserlng van de eerder genoemdedoelstelllngen gekozen voor:

1. Een gedragswetenschappellJk onderzoek m.b.v. enquetes.2. Een Èandheelkundlg klinisch onderzoek.

voorafgaand aan een nadere ultwerklng van deze twee onderdelen van heÈonderzoek werden de volgende randvoorwaaiden a1s u1Èganggpunten geformuleerd:

a' de enqueterlng van de proefpersonen dlenÈ biJ de Densen thuis praats tevlnden.
b. het tandheelkundig kllniseh onderzoek dlent zo dlcht mogelijk blj dewonlng van de proefpersonen te kunnen worden uiÈgevoerd.

Een belangriJke overweglng b1j de keuze voor de enqueterlng van de proefper-
sonen thuLs, was dat hÍeropvolgend een tandheelkundig onderioek dienàe plaats
Ëe vinden' Aangenomen ts dat een grotere bereldheÍd voor het tandheelkundlg
onderzoek kon worden verkregen door dic verzoek thuls blJ de mensen tlJdenJde enqueterlng te doen. Door daarnaast met mobr.ele onderzoekcentra, dre zodicht Ín de buurt van de proefpersonen konden worden geBtationeerd, tewerken, ls getracht de "participaÈie-drempels" voor Íet tandheelkundlgkllnlsche onderzoek zo laag mogeltJk te maken.

3.1. De enquete

Blj de ontwlkkellng van de enquete werd gekozen voor een opsplitsÍng van depopulatle ln drie subgroepen:

1. mensen met alleen natuurliJke gebltselementen, al of nret voorzien vanniet-ultneembare voorzr.enrngen zoals kronen en bruggen (ND: natuurlÍJkedenrlrle).
2' mensen met natuurlljke gebitseleoenten en tevens ultneembare voorzie-nlngen; b.v. plaatJe, frame of volredrge onder- of bovenprothese (pp:partlë1e prothese).
3. edentaten net a1 of nlet een volledlg kunstgeblÈ boven en onder (vp:volledlge prothese).

De afsplltsí-ng van groep 3 Ís vrrJ voor de hand lrggend, dir scheldÈ de
denÈaten van de edentaten. Die van groep 2 is mlnder geÍiurkeliJk.
Het motlef voor deze ultsplitslng rras dat mensen uiC deze groep zlch onder-schelden van die ult de andere groepen doordat zÍJ tríee aoortet zeLfzotg
dÍenen te verrlchten; n1. de verzorglng van de natuurliJke elementen en dÍevan de ultneembare voorzí.enlngen. over de verzorglng ian de uÍtneeubare
voorzienLngen dlende ook infornatle verzameld te worden.
omdat deze extra vragen Ín een goede routLng dlenden te worden opgenomen werdvoor deze groep eeo aparte ltJst ontwlkkeld. Er zlJn dus geen speclalepsychologlsche notí.even om de pp-groep van de ND-, oi vr-gro"p te onder-
scheí.den.

Bij de ontwlkkellng van de enquete gold als belangrljkste randvoorwaarde debeperking van de afnameduur tot 1 uur. DÍt ten ".ràt.-o, redenen van belast-baarheid van de onderzochten en de daarmee samenhangende kwalitelt van hunantwoorden. Daarnaast ou hun reactle8 op de vraag naar deelname aan hetkllnlsch onderzoek nÍet negatlef te beÍnvloeden. Ten slotte speelden flnan-clë1e redenen een ro1.



6

Voor de ulËvoering van het veldwerk werden een aanÈal gerenomeerde onderzoek-
bureau-s ultgenodlgd om een kosËenbegrotlng te maken. Onder andere op basls
daarvan werd besloEen het veldwerk n.b.t. de enquete ult te besEeden aan de
N.V. v/h Nederlandse SElchEing voor SraElsrlek (N.S.S.) te Den llaag.

3.2. Het tandheelkundig kllnlsche onderzoek

Voor heË kllnische onderzoek waren de onderzoeksbus van de werkgroep T.N.0.
Tand- en Mondzlekt.en en een specÍaa1 voor het project aangekochte jeugdtand-
verzorgingsbus beschÍkbaar. LaatsEgenoemde bus diende voor het veldwerk nog
omgebouwd en herlngerlchE te worden.
Ilet klinísche onderzoek zou steeds ultgevoerd worden * 1 week na het afnemen
van de enquete. De verwachElng besÈond dat bÍJ dezJ tlJdspanne de grootsË
mogellJke partÍclpatlegraad berelkt kon worden, gezlen ook de ervarlngen van
T.N.0. biJ het onderzoek ln -s-Ilertogenbosch. Btj de voorbereidlng van het
kllnlsche onderzoeksprotocol werd ultgegaan van een maxlmale duur van het
baslsonderzoek van 15 à 20 ml,nuten. Voor een eventueel deelonderzoek waren
vervolgens nog l0 à 15 mlnuten beschlkbaar. De Ëotale duur van het kllnlsch
onderzoek kwao hlerdoor op * 30 nlnuten.
Een andere van te voren vaststaande beperklng van het baslsonderzoek betrof
heË beslulE om af te zlen van het gebruÍk van röntgendlagnostlek ln het
baslsonderzoek om strallngshyglënische redenen en de mogellJke lnvloed
hlervan op de participaÈlegraad. Voor de carlësdiagnosLiek betekende dlt dat
nlet alle approxLmale cavltelt.en gedlagnostlseerd zouden worden. De conse-
quentles hlervan werden met name voor de hogere leeftljdsklasseil echter
aanvaardbaar geacht. Dlt betekende Eevens dat er geen endodontlsche gegevens
verzameld konden worden.

Belde bussen dienden contLnue bernand Le zijn net 2 tandartsen, 2 stoel-
assí.sÈenten en 1 receptlonl-ste. Om een aantal redenen werd het onderzoek
ultgevoerd door I half-tlne tandartsen, dle elkaar afwisselden. Daarnaast
waren nog 3 reserve-onderzoekers beschikbaar te zlJn om ln geval van zlekte
van één der onderzoekers 1n te kunnen va11en.

3.3. De deelproJecten

Reeds in de subsldieaanvraag van het LEOT- proJecÈ werd gemeld dat er naaat
het basisonderzoek nog een aantal deel-onderzoeken zouden worden ul,tgevoerd
blj subgroepen van de bÍJ het baslsonderzoek betrokken probandl.
De kllnlsche afdellngen blnnen de subfaculEeit Tandheelkunde werden uitge-
nodlgd proJect-beschrlJvingen te formuleren voor dergelijke deelproJecten. De
formele verantr^roordellJkheid voor de lnhoud en weÈenschappeltJke kwalltelt
van deze projecten 1ag bij de respectievellJke proJectlelders. De LEOT-
proJectleldlng behleld zlch het recht voor deelproJecten geheel te welgeren
of ze pas Ëe accepteren na wlJzlglngen. Uitgangspunt bleef dat de ultvoerlng
van deelproJecten geen negatleve lnvloed mocht hebben op de particlpatie van
zowel het soclaal-wetenschappellJk als het kllnlsche deel van het basLsonder-
zoek, en dat de ulËkomsten van de deelprojec.ten een waardevolle aanvulllng
zouden geven aan de LEoT-baslsgegevens.
Deze randvoorwaarden resulteerden tenslotte ln de zes ondersLaande deelpro-
Jecten:

l) Àspecten van de gebltsgezondheid blJ adolescenÈen
ULtvoerder: Drs. F.Ií.A. Frankenmolen
ProJectlelder: Prof. Dr. R.C.W. BurgersdlJk
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2) Een transversaal observatloneel onderzoek naar de kwaliteit vanvan tandheelkundlge restauratles met 6lastrsche vulmaterr.alen en hetonÈwikkelen van een beoordelingsmethode daarvoor.
Uitvoerder: Drs. H.J.p. Kroeze
ProJectlelders: Dr. H.M.II.M. RuÍken en prof . Dr. A.J.M. pr.asschaert

3) validltelt van d,e c?rïN en parodonrare behandeltljden b,j 45-64 jarige
dentaten Ín Nederland.
Ultvoerder: Drs. R.H. Karsten
ProJectleldersl prof. Dr. T. pilot en prof. Dr. II.H. Rengglt

4) Een onderzoek biJ dragers van een volledrge prothese naar de toestandvan hun nondgezondheÍd en kunsËgeblt.
U1Ëvoerder: Drs. A.A.M. van Aken
Projectlelders: prof. Dr. K.G. Könlg en prof. Dr. W. Kalk

5) Mandtbulair dysfuncrle.
Een epldemlologrsch onderzoek naar het voorkomen van mandrbular.redysfunctie.
Ultvoerder: Drs. R.J.A.M. de Kanter
Projectlelder: prof. Dr. A.F. Kayser

6) Tandheelkundlge zelfzotg en haar deÈerminanten: op zoek naar eentypologÍe.
Ultvoerder: Drs. G.I,l.J. Ilellng
ProJectlelder: Dr. R.S.E. Visser

op deze deelproJecten zal tn dlt rapport nr,eÈ nader worden rngegaan. Daarwaar vermeldlng van de deelproJecten 1n het rapport ls gewenst, zullen dezeonwllle van de leesbaarheld als volgt worden aangehaald. i,r""un haakJes ls deleefÈljdscategorle vermeld waarop het deelonderzàek betrekklng heeft.
1) DeelprolecE Adolescenten
2) " Kwallgelt ResÈauratl.es
3) " Parodontologle
4) " Volledtge prothese
5) " Mandlbulaire Dysfunctle
6) " Zelfzorgrypologle

Zoals ln de subsldle-aanvraag was beschreven, vond financlerlng van dedeelproJecten nlet plaats vanult de van het praeventlefonds -verkregen
subsldiegelden. DekkÍng van de ult de deelproJecten voortkomende kosten werdverkregen door een belangrlJke flnanciële biJdrage van de subfacultelt
Tandheelkunde te NiJnegen err door verkregen fondsen van:

- Kortman Redlpro B.V., Veenendaal
- Kodak Nederland
- Dental -80, Utrecht.

(1s r/n 19)
(2O Ëlil 44)
(45 t/n 64)
(ts t/n 74)
(L5 t/a 74)
(ts t/0 74)
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4. GBDRACSIíETBNSCtrAPPELIJK OtrDEBZOBK;
de ontslkkellng van de vragenllJsten

4.1. Concepcueel model

Voor heE ontwlkkelen van de vragenlljsÈen voor het gedragswetenschappellJke
deel van het onderzoek werd een conceptueel model ontworpen waarLn ln
beglnsel a1le relevante aspecËen (zowel gedragswetenschappelijke als tand-
heelkundlge) werden opgenomen. DaarbtJ \íerd a1s afhankelljke variabele de
"orale situaË1e" genomen. Imers daarop ls de gehele acÈlvitelt van de
tandheelkunde gerlcht en daardoor wordt ook bepaald welke gedragswetenschap-
pellJke aspecten relevant zljn.

De OMLE SITUATIE werd afhankelljk geacht van drle grote clusters deEer-
minanteÍr, met name: (zle f.Ig. 4.1 rechcer deel)
1. llchanellJke predlsposltles.
2. gedragsdeterminanten; het zelfzorggedtag.
3. externe determlnaten; tandartsactlviteiten (preventlef en curatlef).

De afhankelijke variabele "orale slEuatie" wordt 1n heÈ tandheelkundig
kllnisch onderzoek onder loupe genomen. De onafhankelljke variabele "llchane-
llJke determlnanten" kan slechts gedeeltellJk ln een van de deelprojecten
onderzocht worden.
Voor wat de gedragswetenschappelljke kant van de studle betreft kwamen ln
principe de determinant.en onder 2 en 3 voor besÈudering ln aanmerklng. In
felte was het blnnen heÈ bestek van de studle nlet mogellJk de actlvltelten
van de tandartsen in het onderzoek ce betrekken. Centraal ln dit deel van het
onderzoek kwam dan ook het zeLfzorggedrag te staan.

In het gehele onderzoek wordt dus slechts aan één van de drie genoemde
clusters "onafhankellJke" varlabelen aandacht besteed.
Het za1 duldellJk zlJn dat predlctle van (aspecÈen van) de orale sltuatle
binnen dlt onderzoek, behalve door het croas-secÈlonele karakter ervan, ook
door deze beperklngen nlet goed tot de mogellJkheden behoorÈ. Predlctles ln
deze zLrr horen dan ook nlet tot de doelstelllngen van deze studle.
Zelfs kunnen geen hoge correlatles Eussen gedragswetenschappelÍJke deÈer-
mlnanten en aspecten van de orale sltuatie verwacht worden.

N.B. Ofschoon deze studÍ.e dus, zoals gezegd geen predlctleve bedoellngen
heeft, wordt blJ de opstelllng van het model ulteraard wel 1n Ëermen van
oorzaak en gevolg gedacht; vandaar het gebrulk van de termen afhan-
kellJke en onafhankeltjke varlabele en zelfs ook van de tern voorspel-
1tng. Verder 1s gekozen voor een bepaalde volgorde Ín de "causale
keten"; d.r,t.z. op arbttraire gronden ls b.v. gekozen voor een beÍn-
vloeding van het gedrag door attLtude en nÍet omgekeerd. Zolang geen
verklarende pretenÈles gehuldlgd worden zlJn dergelljke keuzes veraÍrt-
woord.
Dat ondanks de gerelativeerde predlctle-preÈentles Ín dlt onderzoek toch
voor causaal denken gekozen ls en nl,et voor eeÍr lnventarLseren van los
van elkaar staande varlabelen, heeft ook zlJn grond in het feit dat blj
het ulEeindeltJk gebrulk van gegevens ulÈ dlÈ onderzoek door beleldsma-
kers ook causaal gedacht zal worden. Een beslÍsslng als: "Op grond van
de ln regÍo x geconaÈaEeerde gebrekklge kennls aangaande de oorzaken van
carlës, worden maatregelen genonen on dÍ.t tekort op te heffen", ver-
onderstelt een causaal verband tussen deze kennls en orale gezondheid.
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Bij de verdere ultwerklng van heE conceptuele model werd het ZELFZORGGEDMG
nu als "afhankeliJke varlabele" gezlen en werden de determlnanten ervan als
de onafhankelÍjke beschouwd. (zle llnker deel van flg. 4.f).
De lnventarlsatle van de determinanten geschiedde op basls van lLteratuur-
sËudle en braln-storm sessles. Gebrulk werd gemaakt van: Ajzen e.a. 1980,
Becker e.a. 1977, Bulsslnk 1982, Bureau of economlc & behavioral research
1978, Crielaers 1977, Cutress e.a. 1978, De l{aes 1983, Jonkers 1978, Maas de
I,laal e.a. 1978, Midden e.a. 1983, NaElonal CenÈer of Health Statlstlcs 1982,
Van Raalj 1985, Van Rossum 1985, Shuval 1971 en TijmsÈra 1980.
Zowel modellen a1s vragenllJsten werden bestudeerd.

Het ordenen en classlflceren van de varlabelen had soms het gevolg dat
bestaande concepten blJ andere werden ondergebracht om zo hun plaaEs Ee
krljgen ln het mode1.
Zo werd blJvoorbeeld het concept "denand" (= gereallseerde vraag naar
tandheelkundlge hulp) (SollewlJn Gelpke, 1975) fn het model ondergebracht als
"frequenÈ1e tandartsbezoek"l en "wants" (= subJectleve behoefÈe) als een
comblnatle van klachten en motieven v6ór ÈandarÈsbezoek: de "need" (=
obJecÈleve behoefte) is af te leiden ult de "orale situatle".

Geen van de bestaande theorÍeën m.b.t. gezondheidsgedrag (zoals b.v. heÈ
Health Bellef Mode1, HBM) llet toe alle varLabelen onder te brengen. Daarom
werd een elgen conceptueel model ontwlkkeld, dat we1 p1-aats bood aan de
gelnventariseerde varlabelen.
Ilet IIBM heeft b.v. geen ruí.mte voor dLverse vormen varl- zelfzorggedrag; het ls
ten aanzlen hlervan onvoldoende gedlfferentlëerd. Dlt klemt temeer omdat
gebleken Ís daÈ een algemene determlnant als een posltÍeve houdlng È.o.v. een
doel, nlet ImplÍceert dat men dan ook met even grote waarschljnlljkhetd
onderscheiden acË1es gerlcht op dtt doel ultvoert. (MÍdden e.a., 1983).
Ook Beckers (o.c. 1975) ultbreidÍng van het HBM kent alleen zeer a-specl-
fieke, algemene deÈermÍnanÈen van gezondheLdsgedrag.

In het È.b.v. het LEOT-proJect ontwlkkelde nodel 1s rulmte voor zowel
algemene a1s gedragsspeclfleke factoren. Een vergelljkbare ontwlkkellng
vlnden we bij Van RaaÍJ (1985).
Deze maakt onderscheid ln specÍfieke en algenene lntentles. Hlj onderscheldt
echter nleÈ algemene en dlrect op het gedrag betrokken kennls. Jonkers (1978)
maakt onderscheld in speclfleke en algemene motlvatiesl echter weer niet 1n
dÍverse gedraglngen.

Een aantal van de genoemde nodellen (zie b.v. Jonkers, 1978) bevat varlabelen
van zeer ongelljke conplexlteltsgraad (aggregatle-nlveau) zoals "organisatle
van de gezondheidszorg" naast "kennis over preventLe". In het hler gepresen-
teerde nodel is een dergelÍJk groot verschil vermeden (v91. Lazarsfeld e.a.,
1961). Zoveel nogellJk werden slechts dLe varlabelen ln het nodel opgenoÍnen
dle lnzlchtelljke en dlrecte relaties met het zelf.zorggedrag en/of deter-
mlnanten ervan hebben. Daarom zlJn b.v. variabelen als sociaal netwerk nlet
a1s zodanlg opgenomen doch slechts ln hun effect op het lndlvldu; Ln casu:
"ervaren soclale druk van het gezln" e.d. Ook SES ls een varlabele van hoog
aggregatle-nÍveau (Tax, 1982) dle a1s zodanlg nlet 1n dlt model thuls hoort.
Ze werkÈ nl. door de aspecEen die reeds ln het model zlJn opgenomen: b.v. op
kennls; bÍJ hogere SES hoort veelal meer kennls edn.
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Het model ls daardoor Ëe typeren als een psychologlsch model d.vt.z. het heefÈ
berrekking op lndlvidueel (zelfzorg)gedrag en kenE slechts aggregatie-nlveau
verschlllen zoaLs die bLnnen het lndlvldu voorkomen. Een ander aspect van
veel best.aande modellen ls dat ze sEerk ratloneel (cognttlef) zIJn; d..v.z.
geen rulmte bleden voor geautomatlseerd gedrag. Met name het tandheelkundtg
zelfzorggedrag Ís waarschlJnlljk ln sterke mate gewooÍrtegedrag.
Rltsena e.a. (1982) en ook van RaalJ (1985) namen in hun model lnderdaad leÈs
van de facEor gewoonÈe mee. Een goede studÍe naar b.v. het poetsgedrag zou
eerder ln de sfeer van de "strean of BehavÍor" (Barker, 1963), moeten llggen
dan in de sfeer van de "stream of Consclousness", waarln de meeste gezond-
heldsgedragsmodellen 11ggen.
In dlt onderzoek werd t.a.v. gewoonten aandacht besteed aan het feitellJke
gedag, de mate van geauÈomatlseerdheld ervan en de "prompts" (waarnemlngsge-
gevens) dle tot gewoontegedrag aanzetten.

BtJ de ontwlkkellng van heE gedragswetenschappellJke deel van het conceptuele
nodel deed zich de keuze voor Èuasen het opnemen van slechts enkele varia-
belen, waarvan de psychoroetrische kwalltelten (betrourrbaarheld en valldlteit)
vasEgesteld zouden kunnen worden en het opnemen van alle gelventarÍseerde
varlabelen, waarvan de rueetkwalitelt dan nlet of nauwellJks onderzochË zou
worden.
Desalnlettemin werd gekozen voor heË laaÈste en wel op de volgende gronden:

1. Het hoofddoel van heÈ onderzoek werd opgevat als epldemlologlsch Lnven-
tariserend, d.v.z. het onderzoeken van prevalentLe van bekende en rele-
vante gedragsweÈenschappellJke gegevens. EllnLneren van in de llteratuur
aangetroffen, relevante varlabelen zou een betrekkelljk wlllekeurLge
operatle worden.

2. Ontwikkellng van schalen voor enkele variabelen waarvan nlet slechts de
betrouwbaarheLdr doch ook de va1ld1Èelt zou zlJn vastgesteld, behoorde
nlet tot de mogellJkheden gezlen de beperkte voorberetdingsÈljd.

3. De t.heoretische stelllngnaue dat ln veel gedragswetenschappelijk onderzoek
ten onrechLe getracht wordt zeer conplex gedrag met behulp van slechts
enkele varlabelen te verklaren terwlJl bovendlen ten aanzlen daarvan vaak
een te grote unlformlteit ln het reageren van menaen verondersteld wordt.
Subgroepen-analyse 1n comblnatie met het werken net grotere aantallen
deterulnanten ls dan aangewezen blJ verder analyses van het materiaal.

Gevolg van deze stelllngname was dat biJ de formulerl.ng van de vragen n.b.t.
een bepaald concept, b.v. "Eotieven voor Èandenpoetsen", nlet naar lnterne
consLstentie gestreefd Írerd, doch dat alle motieven ln hun recht gelaten
werden en geen onderllng verband behoeven Èe vertonen.

4.2. OverzlchÈ van de varlabelen

4.2.L. ZeLfzorggedrag

Zoa\s gezegd bevat het gedragewetenschappellJke deel van het nodel als
afhankellJke. varlabele het zelfzorggedrag. Als vomen var. zelfzorggedrag
werden beschouwd:

1. MOI{DHYGIENEGEDRÀG Ínclusief fluorldegebruÍk. Gevraagd werd naar:
- de frequentle van tandenpoetsen (door de week en 1n de weekends)
- de poetsmonenten
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- de gebrulksfrequentLe van andere reinlglngsmlddelen
- het gebrulk van ÈandpasËa, al of niet met fluorLde.

BlJ de vP- en de pp-patiënten werd (tevens) gevraagd naar het gedrag n.b.t.het relnÍgen van de prothese.

2. VOEDINGSGEDRAG. Gevraagd werd naar::
- het aantal maaltlJden per dag
- de frequentle van het gebrulk van zoete tussendoortJes
- de frequentle van zoetvermljdlng omreden van het geiitsbehoud.

BIJ VP-patÍënten werden vragen vragen over de voeding gesteld.

3. TANDARTSBEZOEK/ALTERNATIEVEN. Gevraagd werd naar:
- de daturn van het laatste tandartsbezoek
- de frequentÍe van heË tandartsbezoek gedurende de afgeropen twee Jaar(gesplttst ln controle-, klachten- en herhalÍngsbezoek.

BiJ de VP-patlënten werd naar de bezoekfrequentLe gedurende de laatste vljf
Jaar gevraagd.

4,. CI'RATIEVE BEHANDELINGSKEUZEN
De keuzen dle de patlënt maakt t.a.v. welke lngreep hlJ wenat dat er
gedaan ríordt Ís sterk medebepalend voor de orale stftuatte. Nlet steedswordt de optlmale behandellng gekozen, hetgeen een negatlef effect kan
hebben op de restdentltie (biJvoorbeeld de keuze tussen Èet extraheren van
een element en het plaatsen van een kroon).
Gevraagd werd of de patÍënt de afgelopen twee Jaar voor een dergellJke
keuze heeft gestaan en zo Ja, rrat toen gekozen werd.

5. DRMGGEDRAG. BIJ prothese-dragers (vp en pp) werd gevraagd naar her dragen
en ultleggen van de prothese(s).

Tot zover de globale beschriJvlng van de gedragsvarí.abelen. Een fundamentele
keuze deed zlch voor ten aanzlen van de vraag of het model nu gemaakt moest
worden met de orale sLtualte of het zelfzorggedrag a1s afhankÀ1tjke varia-bele. veelal wordr 1n vergeltJkbare sEudi"" get.r.ht op grond van gedrags-
varlabelen de orale sltuatle te voorspellen (zie TlJrnstra, 19g0; RutkÀn, tóg3
en Crl.elaers e.a., 1977).
Gezlen het bovengezegde leek dat ln deze studie nlet haalbaar.
Zou gekozen worden voor heË zelfzorggedrag als afhankellJke varlabele dan zoudat een aantal belangrlJke consequentles hebben. zo zou het nleÈ van belangzlJn de effectlvlteÍt van het mondhyglënegedrag te meÈen doch slechts hei
vert.onen van het gedrag. ondat ln feite de predictle van de orale sltuatleals doel vervallen was, werd voor het meten van het a1 of nlet voorkomen van
het gedrag gekozen.
BÍJ voeding llgt eenzelfde probLeem: gaat het on de voorspellÍng van de oralesí.tuatie, dan ls het aanËal zuurstoten van belang. Gaat het om de voorepel-
llng van heÈ orale gezondheldsgedrag dan ls het vermÍJden van sulker omreden
van het geblt van belang en nlet omreden van b.v. slanke ltJn. rn het laatste
geval dient een veel ultgebreldere reeks onafhankelljke vailabelen te worden
meegenomen. Iller werd, hoewel het de con8istentí.e van het nodel olet ten
goede kwam, om ÈradlËí.one1e redenen ervoor gekozen het aantal zuurstoten ook
op te nenen.
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4.2.2. Speclfieke deEertrinanten

Voor a1le vormen van zelfzorggedrag werden afzonderllJke determlnanten
opgenomen. De gelnventarlseerde varlabelen werden lngedeeld 1n drie klassen:

a. KENNIS
Hlerin werden a1le cognltleve determlnanten van het zelfzorggedrag
ondergebracht. uterblj doeE zlch ln eerste lnstantle het probleem voor dat
kennls en menlng geleldelljk ln elkaar overlopen en dus niet scherp te
onderschelden zljn. Verder ls er het verschll In Julste kennis en onjulste
doch wel werkzame kennls. Mensen kunnen op grond van onjulsÈe kennls tot
hellzaan gedrag komen; indlen men meenc dat fluoride goed is voor het
behoud van het tandvlees, kan men (mede) daarom fluorlde gebrulken.

b. MOTIEVEN
De gernventarlseerde conaÈleve aspecten werden ondergebrachÈ in een
moÈlevenba1ans. voor elk soorÈ gedrag werd gevraagd naar redenen en/of
notleven dle lelden tot het verEonen van het gedrag alswel naar redenen
en/of moEieven die juist het vertonen ervan tegengaan
Emotlonele aspecÈen (voornamelÍjk angst) werden ook blJ de moÈlevenbalans
ondergebracht.

c. GEI.,OONTEN

Gewoontegedrag werd opgevat a1s een soort "kortslultgedrag" , d.w.z. er
komen geen rnotleven, attitudes of overweglngen aan te pas. prlkkels uiË de
omgevlng zeEEen een gedragsverloop in gang zonder dat er veel op bewust
nlveau nee geÍnterfereerd wordt.
Mensen kunnen voor dlË gedrag vee1al geen notÍeven noemen.
Gevraagd werd naar de mate waarÍn de gedraglngen autonatlsch zonder erover
na Èe denken in gang gezeE werden.

Voor e1k van de specifleke zelfzotggedragLngen werden de gerroemde klassen
determlnanten bevraagd.
Blj de PP- en VP-patlënten werd een aangepasEe
gesteld naast een aantal extra vragen m.b.t. de
draaggedrag.

De speclfleke determlnanten van het mondhygiënegedrag omvattenl

a. Kennls m.b.t. p1ak, tandsteen, redenen voor tandenpoeEsen, de gewensÈe
poetsfrequent.le (ter correctie van de fettelljke poetsfrequentle), het
bestaan en het effect van fluorLde, het bestaan van andere nondhygiëne-
olddelen.

b. Motieven voor poet.sen (o.a. geblEsbehoud, esÈhetlsch-soclale, hyglënÍ-
sche), de onderllnge sterkte ervan en het geloof in het effecÈ ervan.
Dltzelfde Ë.a.v. de redenen om nLet te poeÉsen.
ook aan mensen dle hun tanden olet poetsen werden deze vragen gesceld.

c. GewoonEenl of, en de mate waarln het telÍltglngsgedrag was geauÈoÍ1aglseerd.

De speclfleke determlnanten van het voedingsgedrag omvatten:

a. Kennls m.b.t. behandellngsnogelljkheden van een aantal klachten door
huÍsarts en tandarts, curaÈleve en preventleve actlvlt.elten van de
tandarts, geríenste frequentLe van controlebezoek, saneringskaarË, ver-
strekklngen van het standaard zlekenfondspakket en kosÈen van behandeling-
en.

selectle ult deze vragen
proÈhesereiniglng en het
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Motieven voor en tegen Eandartsbezoek, zoals bereikbaarheld, gelegenheld,
angst, sociale druk, relaEle meE de Èandarts, geloof 1n de effectiviEelt
van het bezoek.
Gewoonten m.b.t. tandartsbezoek. Gevraagd werd naar het vanzelfsprekend
naaf de tandarts gaan versus hec telkens moeÈen over\{egen om te gaan.

De speclfieke deterninanten van het tandartsbezoek omvatten:

a. KennLs omtrent mogellJkheden van behandellng, de relatle tussen het
behandellngsnlveau van de Ëandarts en het zelÍzorg nlveau.

b. MoÈleven voor en tegen Eandartsbezoek zoals ervarlngen meÈ de Ëandarts,
geloof ln de effecÈivltelt, behoefte aan Ínfornatle, kosten, moeite,
socí.ale druk.

c. Gewoonten m.b.t. tandartsbezoekl d.ut.z. gaat men automatlsch, als een
vanzelfsprekendheid, of is het steeds een punt van overweging.

De specÍfleke deËerminanten t.a.v. de curatleve behandellngskeuzen oovatten:

a. De kennls omtrent allerlel alternatleve behandellngen; deze werd omreden
van beperkte onderzoekstlJd nlet bevraagd. Aangenomen werd dat de beno-
dlgde kennis op het Eoroent van klezen door de tandarts ln voldoende mate
verschaft zal zl)t.

b. De motieven voor het klezen van een bepaald al-ternattef.

4.2.3. Algenene determinanten

Bij de algemene determlnanten kunnen cognLtieve en conatÍef-emotionele
aspecten onderschelden worden. Er ls kennls dle a1le voroen vao zeLfzotgedrag
belnvloedt en er zljn ook verwachtlngen en attlÈudes dle zulks doen.

Gevraagd werd naar:
a. Kennls m.b.t. het beoEaan en de oorzaken van gebltszlekten, de lnvloed van

de factor erfellJkheid, de korte en lange termlJn consequentles van
slechte gebltsverzorgÍ.ng, de voor- en nadelen van een kunstgeblt, de elgen
huÍdlge gebltstoestand.

b. Motí.even vóór en teget zelfzorggedrag zoals gepercÍp1ëerde vatbaarheld
voor carlës en parodontopathlëen, verwachtÍngen omtrent het krlJgen van
een kunstgeblË, het belang van gebÍteonderhoud c.q. de ernst van heÈ
verlies van gebltseLementen, de geschaËte effectlvltelt van d.e zeLfzorg 7rr
het algerneen, de flnanclëIe offerbereidheld.
BtJ de VP-patiënten werdeÍr vergelljkbare vragen gesÈeld; meË name ook
m.b.t. de historle van (het verkrijgen van) de prothese en het thena
botresorptle.

4.2.4. PersoonllJkheldstrekken

PersoonllJkheidstrekken kunnen gezLen worden als nog algemenere (wanÈ nlet
slechts op randheelkundlg zelf.zorgged.rag beErekklng hebbende) determlnanten.
Van het opnenen van deze factoren werd afgezlen omreden van beperkte onder-
zoekstlJd.

N.B. In het kader van het deelprolect Adolescenten werd de hypothese gevormd
dat rlslco nemend gedrag ook a1s deternÍnant van tandheelkundlg zelf-
zorggedrag gezLen kan worden. Binnen dlt deelonderzoek werd daartoe de
spanni.ngsbehoeftel,lJst van Fey e.a. (1982) afgenonen.
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4.2.5. "Pronpts" en "cues to action"

Waarnemingen vormen de laatste soort deterrolnanten van heÈ zelfzotggedrag.
Prompts en Cues to act.lon ziJn waarnemlngen.
Prompts werden beschouwd als exEerne prlkkels dle aanzetten tot gedrag;
gewoont.egedrag zowel a1s cognltlef gestuurd gedrag.
Prompts zljn gedeeltelijk specifleke determlntanÈen en gedeeltelljk ook
algemene.
A1s prompEs werden opgenomen: de zlchtbare aanwezigheid van mondhyglëne-
middelen, vao voedlngswaren van voorbeeldgedrag, lnformatle u1t de medÍ.a,
oproepen van de Eandarts (sanerlngskaarE).
Cues to actlon zijn bijv. klachten m.b.t. geblt- en mondgezondheid. Klachten
worden gezlen a1s waarnerningen van de elgen llchaamsEoestand.

4.2.6, Achtergrond kenmerken
(en andere bultenruodelvragen)

BeleÍdsuitspraken worden veelal gedaan m.b.t. gemakkeltjk ldentlflceerbare
subgroepen. Ten behoeve hlervan werd een aantal achtergrondkenmerken van de
onderzochEen opgenomen; dit betrof:
leeftljd, geslachE, burgelijke staat, reglo, SES, Ínkomensklasse, ver-
zekerlngsvorm.
Voor diverse doelelnden werd nog een aantal extra vragen gesreld. Deze hadden
betrekklng op de actles dle patlënten ondernemen bÍJ klachten, op het gebruik
van Èandpasta en kleefmlddelen en op het ní.euwe Jeugdplan.

4.3. Soctale wenselljkheld

De nelging blj onderzochten tot heE geven van soclaal wenselljke antwoorden
belnvloedt de valldlteÍÈ van de verkregen antwoorden; men meet in feit lets
anders dan men bedoelt te meten.
In dit onderzoek werd heE nÍet mogelljk geachE op een mln of meer adequate
wljze met dlr probleem oÍn te gaan, Vlsser e.a. (1983) deden een onderzoek
naar de effecten van soclale wenselljkheld in tandheelkundlge en andere
onderzoekssltuaÈ1es. De sterkte van de neiglng soclaaL wenselljke antwoorden
te geven bleek o.m. afhankelljk van het mtl1eu van onderzochte en van het
bevraagde onderwerp. Een valide, algemene vragenllJst voor soclale wensellJk-
held bleek niet te besEaan. Gezlen het therna-specLfleke karakter van de
soclale wensellJkheidstendens, llJkE het ook onwaarschlJnlljk dat een
dergelijke ltjsÈ ontwlkkeld kan worden. Ten61oÈte zou ook de beperkte
onderzoekstlJd niet toelater een dergeliJke vragenlljst op te nemen.
Een zekere ondervangÍng van het probleem werd nagescreefd door blJ vragen
korEe lnleldingen op te nemen en daarnaast door de volgorde van vragen zo te
klezen dat sociale wensellJkheld onwaarschljnlllker werd.

4.4. OncwtkhelÍng van de vragen

Op basls van het concepÈuele model werden nu de vragenlljsten ontwlkkeld. BiJ
e1k concept (varlabele) werden vragen bedacht of ontleend aan bestaande
vragenll jsten.
Er werd een vrLj strakke dlsclpllne aangehouden wat betrefE het a1 of nÍet
accepteren van een vraag. BtJ elke varÍabele werden de volgende vragen
gesteld en werden de anÈwoorden erop op standaardformulLeren vastgelegd:
a. wat ylllen ye yeten; d.w.z. een preclese formulerlng van het meetdoel. Zo

werd b.v. ontdekt dat, wanneer afgezlen wordt van het doel de orale
situatLe te wi1len voorspellen, de hoofdinÈeresse ultglng naar sulkerver-
mlJding ln plaats van naar het aantal zuurstoten; en eerder naar het
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aantal poetsmonenten dan naar de effectlvlteÍt van het reÍnlngen van heÈ
gebtr.

b. vaarou sí.llea se dat ueten; d.t't.2. een verantwoordÍng van de functie van
de vraag ln het conceptuele model. Op deze wlJze werden een aantal
gebruÍkelÍJke vragen tot "bultennodelvragen" bestempeJ-d.

c. hoe nete[ we het; d.w.z. neE welke soort vragen, en Ín welke vraagvorm
wordt varlabele geneten. De thematlek rond open en gesloËen vragen (vgl.
Labaw 1980), rond het a1 of nleE doorvragen, werd bij elke vraag aan de
orde gesteld.
Vragen naar feltelljkheden werden veelal meÈ Ja/nee antwoord-mogelljkheden
voorzien. vragen naar oplnles en attÍÈudes met Llkert-type anÈwoordnoge-
1i lkheden.

De operationallsatle, d.w.z. het omzetÈen van de concepÈen Ln concrete
vragen, behelst voor een aantal concepten nleÈ meer dan heÈ eenvoudig
fornuleren van een vraagS voor andere concepten werden neer vragen per
concept geformuleerd en moesten de variabelen geconstrueerd worden. Hlertoe
werd een extra pllotstudie (n = 150) ultgevoerd.
voor de ulteÍnde11jke fornulerlng van de vragen wordE verwezen naar blJlage
IV a-c. Illerln zlJn de vragen per concept geordend. De deflnltleve vragen-
llJsten, ontsÈaan na de "routing" zljn te vinden tn blJLage IV d-g.

4.5. Vorrngeving vragenllJsten

0m btj het afnenen van de vragenlljsten zo min mogeLlJk afhankelljk te zÍjn
van het ooteren van de antrroorden door de enqueteurs werden de te verwachËen
antwoordalternatleven 1n de vragenllJst opgenoDen. IIet nadeel dat de enque-
teur dan ln zekere rnate moet lnterpreteren blJ het aankrulsen, werd genLnl-
mallseerd door een zo volledlg uogeltJke set van antwoordmogelijkheden op te
nemen. Volledigheid hlervan \rerd nagestreefd door 1n de pilotstudle de
antwoorden te laten noteren. Door deze werkwlJze vond men Í.n de vragenllJsten
veel antwoordenalternatleven dle'elkaar gedeeItellJk overlappen. Blj de
scorlng werd deze overlap weer geëllnlneerd.

De routlng van de vragenllJsten, een heel apart probleem, werd uitgevoerd Ln
sarnenwerkÍ.ng met het NSs. vele "subgroepen" a1s poetsers/nlet-poetsers,
zlekenfonds-/particuller verzekerden e.d. maakÈen het noodzakellJk evenzovele
vertakkingen 1n de route door de vragenllJst te maken. Aangezien er í.n het
onderzoek een aantal nomentefl was \{aarop gegeveils over de non-parËiclpanten
nodig waren, werden ln totaal drle versies van de vragenliJsten gemaakt:
a. een korte "deurenquete" (blJlage IV h, zÍe verder ook hoofdstuk 8);
b. een korte vragenllJst voor hen die we1 aan de enquete wllden neewerken

maar nlet aan het klinisch onderzoek. À1s vragenllJst fungeerde het eerste
deel van de volledtge llJsten (genoerod onder c);

c. de volledlge vragenltJsten:
ND-l1Jst (blJlage IV e)
PP-1lJst (blJlage Iv f)
NP-l1Jst (bÍJlage Iv g)
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5. EBT r,Àf,DtrEELKrmIc ILItrIScrr r^§ISOf,DEBjmE(

BÍJ het opzetten van het tandheelkundlg kllnlsche onderzoekproÈocor hebben devolgende overweglngen een belangrlJke iol geepeeld:
- de opzet en oethode van onderzoek noeten, zoveel nogeliJk aanslulten biJde opzet en meÈhode van vergellJkbare onderzoeken ti tret buÍtenland.- zoveel nogellJk dlenen de dlagnoeecrÍterla te worden gehanteerd, zoalsdeze ziJn vastgelegd rn het ,'lto rapport '0ra1 rlear.th surveys, BaelcMethode" , L977.
- zoveel nogelÍJk gebrulk te maken van het door de TNo rrerkgroep ïand- enMondzlekten gebrulkte tandheelkundrge onderzoek protàcol rn-e-llertogenbosch (van Roesun en KalÀbeek, 19g5).

Ultgaande van bovengenoende overwegingen en ultgebreld llteratuur-onderzoek
werd besloten dat het tandheelkundlg kltntsche on-derzoek de regLstratie moe'tomvatten van:

I . kaakgewrichtsafwl Jklngen.
2. dento-faciale kenuerken.
3. sllJnvllesafwiJkingen.
4. de (carÍës)status van gebl.teelementen
5' aoort en hoedanlgheld van aanwezlge reetauratles (analgaan, composÍet,kroon).
6. de toestand van heÈ parodontlum.

Ilet voorkonen va.' plaque, tandsteen, pockets, en de broedlngsneigrng a 1 sparaneter voor de ontsteklngsgraad van het parodontÍun.
7. aoort en hoedanigherd van urtneembare en vaste prothetrsche

voorzÍenlngen (volledig, partleel, bruggen).
8. de toeetand van 

',ucosa en kaakwalien (in relatie met volredlge proÈhese).

vooraf wae bepaald dat het tandheelkundtg kltolsche (basis)onderzoek ongeveer15 e ?o mlnuten per proefpersoon uocht bedragen. Dlt betekende dat hetonuogellJk wae a1le hierboven onderachelden tandhlelkundige aspecten voor degehele mond vast te leggen. Beeloten werd dan ook bepaaide tandheelkundtgereSlstratles Partleel uit te voeren en wel afwleseLend rechts boven, linfsonder; volgende proefpereoon llnks boven, reclrte onder.
Grondslag bÍJ deze keuze vormden correlatleberekenlngen tussen ,'partlal.' 

en"full-nouth" gegevens van volwageenen onderzoek ln -s:Hertogenboech
(van Roesum en Kalabeek, 1985). Ter llLustratÍe zLln deze' berekenlngen voorhet D!ÍFs-getal, plak-, pocket-, tandsteen- en bloeàtngsnetrng hrer legeven.Deze gegevens hebben betrekklng op mensen met natuurliJke gebltselementen. Decorrelatles voor de gegevena "linkeboven * rechtsond ir x- z tegen de totalemondscore' zlJn als volgt:

DI.{F-S
D-S
M-S
F-S

r - 0.97
t - O.92
r = O.97
r - 0.96

Deze hoge correlaELee gaven
vastleggen van plak, pockets,
ult te voeren.

Plak r - 0.96
Pocket r - 0.94
Tandsteen r - O.92
Bloedlng r - 0.91

aanleldlng on de tandcariësregistratle en het
taÍrdsteen en bloedlng van de glngtva partleel
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5.1. Onderzoeklteua

Behalve "part1al" of 'full-oouth" recordlng ztJn per onderscheiden caÈegorle
ook noodzakellJkerwiJe beperkÍngen Ln het aantal te onderechelden itens
aangebracht. BlJ de eel.ectle van de onderzoekitems speelde, afgezlen van de
tlJdsfactor, een ro1 de te verwachten prevalentle van de aandoenlng/
afwtJklog, de nate van reproduceerbaarheld van de netlng en hét volkgezond-
hetdsbelang ervan. .Illerooder staat bekropt veroeld welke onderzoekÍteme per
categorle zlJn onderecheiden. voor eeÍl ultgebretde beschrLJving van deze
lteos en de hlerbiJ behorende crlteria wordt verwezen naar de biJlage v a
"Tandheelkundlg onderzoekprotocoL; kltntech baslsonderzoek".

Beknopt overzlcht van kllnlsche onderzoeklteng'per ond.re.helden categorle
Ín het taodheelkundÍg baeleooderzoek.

CategorÍe Ooderzoeklten

Kaakgewrlcht eaf wl Jhlngen

Dento-faclale kenmerken

S LI Jmvlleaa f w1 Jklngen

(Cartës)status van
geblteelenenten

Soort etr hoedanigheld
van reatauratLes

max. mondopenlng
knappen
devlatles
piJn blj funcÈle

llppostie
1tp11Jn
1achllJn
overblte
overJet
cuapldaat relatle
lnterdlgltatle
uttgroel molaren
crowdlng
tlppositle

Bchlsls
herpee
aphten
hyperkerat,ose
white leslons
flstels
overlge (sllJnvlieaafwi Jklngen)

aan-/afwezlgheid van
geblÈselementen
tandcarlës
rrortelexpositle
wortelcarÍës

type restauratle (amalgaan,
cooposiet, kroon, brugwerk)
kwalÍtelt van reetauratles
(breuk, overhaog, esthetÍek)
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Toestand van parodontlum

Soort van ultneembare prothese

IloedanÍgheld van volledlge
prothese

Toestand vao oucoaa en kaakwallen
(ln relatle net volledlge prothese)

plak
tandsteen
pocket
bloedlng

vol1edÍge prothese
partlële prothese
- plaat prothese
- frame prothese
defekt prothese

occlusÍe
stablllteit
retentLe
begrenzlng
onÈ!Íerp

hyperaenle
flbrooen
drukplaats/-u1cue
flabby rldge
rhagaden
resorptle

5.2. Callbratí.e van onderzoekers

Gezlen de omvang van het onderzoek en de hlerult voortkonende duur van het
veldonderzoek (een half Jaar) wae het noodzakellJk twee wÍsselploege[ samen
te stellen. Dlt betekende dat nlnlmaal acht onderzoekers, ultgaande van 2
tandartsonderzoekers per nobleLonderzoekcentrum, getraÍnd moesten worden Ln
het op uní.forne wlJze toepasaen van de onderzoekcrlterla ten behoeve van het
tandheelkundlge baaleonderzoek en de 5 kIlnleche deelonderzoeken. Ou daar-
naaat -reserve-onderzoekera" beschlkbaar te hebben, werd besloten totaaL ll
tandartsonderzoekers te callbreren voor het proJect.
Deze 11 tendartsonderzoekers werden gerecruteerd ult de kllnlsche afdetlngen
van de eubfacuLtelt Tandheelkunde NiJnegen en de líerkgroep TNo rand- en
Mondzlekten te UtrechË. 0p 4 junt 1985 vond de eerste callbratteblJeenkomet
plaats. vanaf dle datuu tot aan de pllot-study Ln Grave (novenber 1.985) kwao
de groep onderzoekera wekellJks gedurende een gehele dag btJ elkaar (in dle
perlode totaar 15 hele dagen). rn de vorm van voordrachten en met behulp van
dla-e, gebltsroodellen en geëxtraheerde gebltseleuenten lrerden ln deze
blJeenkooeten de onderzoekltena en -crlteria besproken en getralnd. rn de
laatst,e drie blJeenkooaten voor de pllot-etudle vond tralnlng van de onder-
zoekers plaats net Eederrerklng van patlënten van de subfacultelt. Tandheel-
kunde te NlJmegen. Dubbel-onderzoek van deze patlënten door verschlllende
onderzoekere kreeg hlerbÍJ veel aandacht.
De callbratleblJeenkousten tot de pllot-Btudie betroffen allenaal de tralnlng
i.n de onderzoekcrlterÍa van het LEOT-baslsonderzoek. In de maanden Januarl en
februarl 1986 hebben vervolgene nog 9 callbratlebljeetrkomsten van steeds een
hele dag plaatsgevonden. Behalve verdere tralnlng ln het basleprotocol werd
ln deze 9 blJeenkoneten geoefend ln de onderzoekprotocollen van de deelpro-
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Jecteo. flet mereodeel van deze "oefengegslee" vond plaate aan de hand van
"vrlJwllllgers" van de subfacultelt Taodheelkuode.
Ilet deflnitleve veldonderzoek ls gestart op naaodag 3 maart 1986. Totaal 24
dagen (blJna viJf weken) rraren toeo beateed aan de callbratle van de 11
tandarts-onderzoekers.

5.3. PtloÈ-gtudle

Tenelnde de gehele onderzoekorganÍ.aatle ln het veld ult te teaten werd een
pllot-etudte ultgevoerd. Deze vond plaate ln de geneent,e Grave.
llet veldnerk voor iíat betreft het eoclaal-wetenschappellJk onderzoek vond
plaats ln de perlode van 19 t/o 28 noveuber 1985. Een belangrtJk aepect van
deze pllot-etudle vorude de vraag hoe de koppeltng Èueaen het NSS-onderzoek
(d.w.z. de enqueterlog van de neagen en het maken van een afspraak voor een
tandheelkundlg onderzoek) en het tandheelkundlge onderzoek (d.w.z. het
nakouen vao de genaakte afepraak) zou verlopeo. Daarnaast werd uet de ptlot-
studle, voor rrat betreft het gedragswetenscheppeliJke deeL van het onderzoek
beoogd:

1. ulttesten van de nleuwe routtng van de vragenllJsten; tset naoe erat
betreft de plaate van de zgn. TKo-vraag (de vraag naar deelnaue aaa het
tandheelkuodlg kllnieche ooderzoek) .

2. vastetellen van de genlddelde afnameduur vao de drie vragenllJsteu.
3. controleren van de begrlJpeltJkhetd van de nleuwe vereles.
4. ultteeten van de procedure eaarmee de enqueteure werden geluetrueerd.

Eerder waren de enquetevragen reeds blJgeateld op baele vau eeo ulÈgevoerde
pre-pllot8tudle onder 150 mensen (paragraaf 4.5). De vraag rrea ou ln hoeverre
de dootgevoerde veranderlngen ln de drle enqueteo de gewenste resultaten
opleverden.

BelangriJke vragen voor het tandheelkundlg kltateche onderzoek waren:

- hoe verloopt de patlëoteoroutlÍlg op de bue?
- rrat Íe de genlddelde onderzoektljd per proefpersoon?
- hoe groot ls de bereÍdwllItgheld van de proefperaoon oE naar de bus te

komen en bepaalde onderzoeken Èe ondergaan?
- le verdere traÍnlng van tendartB-onderzoekerg, recepÈlonlste8 en onderzoek-

aaBLBtentes noodzakell Jk?

In t,otaal werden 115 enquetea afgenomen, rraarvoor 200 adressen werden
bezocht. Van diegeneo, rraarnee een gesprek rrerd gevoerd, welgerden tl mensen
biJ voorbaat aan het tandheeLkutrdlge onderzoek mee te werken. Negen personen
kwanen hun afepraak voor eea tandheelkundtg onderzoek niet na. In totaal
werden 95 neneen tandheelkundlg kltntech onderzocht op de bus.

Een belangrlJk gegeveo ult de pllot-etudie vornden de non-particlpatle
resultaten ln Grave. Op basis vau deze gegevens bleek blJ vaetstelllng van de
totale eteekproefonvang en adresaenbestaÍrd net ongeveer 30 procent prlnalre
non-respotrae rekenlng gehouden te moeten sorden.
Daarnaast beve8tlgden deze noa-partlcipatiegegevens de noodzaak tot een noo-
parttclpatie onderzoek, rÍaartoe de projectgroep reede eerder had besloten.
Op basla vao de afgenomeo enquetes werden to her gedragswetenschappellJke
deel van het onderzoek de volgeade veranderlngen doorgevoerd:

I. de routtng van de vragen ln de enquete werd zodanlg gewlJzlgd dat de vraag
of men bereld waa aan het tandheelkundÍg kltnieche onderzoek deel te
nemeo, eerder werd geateld (+ 15 [lnuten na aanvang van de enquete).
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Mensen, dle nlet aan het tandheelkundlg kltnlsche onderzoek wensÈen mee te
doen, werden vervolgene nog eetr beperkt aantal vragen geeteld doch werd
nlet meer de gehele eÍrquete afgenonen. De beperklng van de duur van de
enquete btJ deze groep Eensen werd on flnanclële redenen logevoerd.
de geniddelde afnaneduur bleek nog te lang (+ 80 mln.) zodat de enquete
verder lngekort dlende te worden. BIJ dlt lnkorten van de enquete rrerd
ervoor gezorgd dat alle varÍabelen ult het conceptuele uodel gerepreaen-
teerd bleven.
De vragenllJst leverde qua begriJpellJkheld voor de proefpersonen geen
grote probleoen op. Ook bleken de enquet.eure voldoende te zljn gelnfor-
meerd over de vragen on deze nader te kunnen toellchten.

Voor wat betreft het klloleche tandheelkuodlge onderzoek werd de volgende
lnfornatle ult de ptlot-atudte verkregen.

De geulddelde onderzoekttJd per proefpereoon bedroeg ongeveer 20-25 oinuten
voor menaen met een elgen dentltle en ongeveer 15 rnlnuten voor oeneen Bet eeo
volledtg kunstgeblt.
De patlëntearoutlng op de bue verllep ln het algeoeen zonder veel problemen.
De bereldheld van de proefperaoner om het kllnlsche onderzoek blJ hen te
laten uLtvoeren rraa groot. Geen van de proefpersonen welgerde zlJn/haar
deelname aan een of neerdere onderdelen van het onderzoek. In de plloc-studÍe
te Grave vond alleen het tandheelkundig kllnlsche (basls)onderzoek plaats.
Deelonderzoeken werden nog nlet ultgevoerd omdat tot dat moment de callbra-
tLeblJeenkometen volledig gerlcht rraren geweest op het kllnlsche baslsproto-
col.
Het overechrtJden van de geplande onderzoektiJd nee 5 e f0 mlnuten kwam voort
ult het nog nlet volledtg ln het hoofd hebben van a1le onderzoekcrÍterlacodes
door de tandarte-oaderzoekere (d.w.z. het protocol moeet nog regelnatlg
worden opgeslageo). Ook bleek de samenwerklng tueaen Ëandarts-oÍrderzoekers en
onderzoekasslstentee nog geoptlnallseerd te kunnen worden, waarmee onderzoek-
tÍJd kon norden gewonnen.
De pllot-studle te Grave vorode danook geen aanleiding het Èandheelkundlge
onderzoekprotocol te herzi.en, naar wel om ln de nog komende callbratie-
blJeenkoneten de tandarte-onderzoekers en asslstentee verder Èe trainen ln
het onderzoekprotocol en de afsteonlng van de werkzaamheden tusaeo ooder-
zoekerg en asdlstentes verder te optlnallseren.

5.4. Llteratuur

1. Rossum, G. van, Kalebeek, Il. (1985). Tandartsbezoek en mondgezondheÍd: een
soclaal-retenschappellJk/tandheelkundlg onderzoek: baelsrapport. Instituut
voor ToegepaeÈe Soclolgle, NlJnegen.

2. t{80 (L977). 0ral llealth Surveys, Baslc Methode. Geneva.
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6. EBT YILI'TEBf,

6.1. Voorbereldlng veldwerk

Enige naanden voorafgaand aan heÈ velduerk werd blJ tedere voor het onderzoek
geeelecteerde gemeente een aaovraag lngedlend voor toeatemming en medewerklng
btj het trekken van een oteekproef uÍt de gegevens van het bevolklngsregÍster
(voor de beechrlJvlng van de gehele eteekproefopzet en -ultwerklng wordt hler
verHezen oaar hoofdstuk 7). Voorafgaand aan dlt offlclële verzoek werd een
nondellnge toellchtlng gegeven aao de veraÍrtwoordellJke wethouder c.q.
burgeneester of ambtenaar belaet met de beleldgadvleerlng aan het College van
B. en I,í. lnzake de aaavraag.
Tevens werd op dat moment met de deekundlgen bLnnen het aobtellJk apparaat
een keuze genaakt uÍt de wlJken tenelnde een globale stratlflcerlng naar
eoci.aal economlgch nllleu nogellJk te maken.
Nadat de offlcÍel-e goedkeurlng van het betrokken geneentebestuur wae ontvang-
en lrerden de specifleke eteekproef lnstructlee doorgesproken net de ambtenaar
belagt uet het Èrekken van de steekproef.
TegellJkerttJd verd centraal ln de wlJk een standplaats gezocht voor de
onderzoeksbua en werd de electriclt.eltsvoorzLening ter plaatee geregeld.
Tevens werd een locatle gezocht alwaar de onderzoeksbuesen gedurende de nacht
gestald konden worden.
Alle benaderde geneenten op één na verleenden roedewerklng aan het onderzoek
en de hterblJ gehanteerde proceduree (voor meer lofornaËle wordt wederom
verwezen oaar hoofdstuk 7, de steekproeftrekktnt).

Kort voor aanvang van het onderzoek werden de pLaatseltJke tandartseo
schrlfteltJk geÍnforneerd (blJlage VI a). In overleg uet de Ned. MaatschappiJ
ter Bevorderlng der Tandheelkunde was afgeeproken dat ongeveer drle weken
voor aanvang van het onderzoek de betreffende afdelingssecretaris hierover
werd geloforroeerd. De plaat8el.lJke Èandartsen kregen oogeveer twee weken voor
aanvang van heÈ onderzoek hierover lnfornatle toegesËuurd. De korte tlJd
tuasen berlchtgevlng aan de tandartsen en het vel-donderzoek was noodzakellJk
orn te voorkonen daf de praktlJkvoerÍng en daarmee de gebÍtstoestand ter
plaatse kon worden belnvloed door het voorgenouen onderzoek.

6.2. Prsctische ultvoeriag van het veldwerk

Het veldwerk vond plaats van 24 februarl tot en met 4 Jull en van 25 augustue
tot en net 4 oktober 1986.
Een week voorafgaand aan het veldwerk ln de betreffende stad of gemeenÈe vond
lnstructle van de lokale Nss-enqueteurs plaate. De enqueteurs (waaronder een
coördlnatrlce) werden ultgebretd geÍrformeerd door een functionarls van het
NSS, voornanellJk o.b.t. de wlJze van omgaan net de ultgerelkte adresllJsten,
het handelen blJ afweztgheld van de benaderde adressen, het doorgeven van de
gegevens naar de coördlnatrlce en dergellJke. Ook werden de vragenlljsten
doorgenooen net speclale aandacht voor ooeLllJke punten ln de llJeten.
Daarnaagt werd eeo meer lahoudeLtJke toellchttng gegeven op de vragenlilsten
door een nedewerker van het onderzoek-proJectËeao. Speclaal lÍtstrucELe-
naterÍal (foto-s en teksten) werd hlervoor ontwlkkeld.

Een week voordat de enqueteurs hun werkzaamheden ter plaatse een aanvang
naDen, ontvlngen de potentlële deelnemera aan het onderzoek een schriJven
waarÍn de eventuele komat van de enqueteur werd aangekondigd. (btJlage vI b).
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De eoqueteurs waren gelagtrueerd oo blJ afwezlgheid van een proefpersoon nog
2 uaal te proberen hen/haar te berelken. ro geval van weigering om aan dÀ
eoquete oee te werken rrerd ten behoeve van het onderzoek naar de prinalre
Írotr-reÉrponae blJ een deel van de betrokkenen getracht ln leder geval nog 5
vregeo te stellen (zle hoofdetuk 8).
Indleo nen wllde meewerken aan de enquete werd ofwel onnlddelltJk hleruee een
aanvang geuaakt ofwel werd eeo afapraak geuaakt op een later tiJdstÍp.
ongeveer een kwartler na aanvang van de enqueterlng werd aan de betrokkenen
de vraag voorgelegd of nen ook kon en wl1de deelnemen aan een klinlech
tandheelkundlg onderzoek. Inillen het antwoord negaÈ1ef was werd de enquete
nlet. ln zlJn geheel afgenooen uaar nerd volstaan met dle vregen die eesen-
tieël waren voor het ouderzoek naar de eecundalre non-reoponse (zle hoofdetuk
8). De partlclpatle-vraag werd net opzet pas gesteld nadat de enquete erlge
tlJd was voortgeschreden teneÍnde een band te laten ontstaan Èuaaetr enqueteur
en geënqueteerde. BIJ een koppeLlng van de vraag of nen én aan de enquete én
aan het kllnÍsche onderzoek zou wlllen meedoen zou blJ een welgerlng geen
enkel gegeven beachtkbaar kouen. Ter stlnulering van de belangstelllng werd
door de enqueteur reeds aangekondlgd dat oen na afloop van het klinische
onderzoek een attentLe zou kriJgen.
Indleo nen bereld was ook aan het hlÍoieche onderzoek deel te nemen werd na
voltoollng van de enquete onntddelltJk getracht een afspraak te maken in de
week dat de onderzoekebus ter plaatse was (* 1 neek laÈer).

BIJ vertrek werd door de eoqueteur nog echrlfteltJke lnforoatle achtergelaten
over de aard van het kllnleche onderzoek (biJlage vr c). Tevens werd het
telefoonnu@er achtergelaten van de plaateeltJke coördÍnator voor het geval
men nlet op het afgeeproken tlJdsttp zou kunnen komen.
Genaakte afspraken nerden door de e[queteur doorgegeven aan de plaatsellJke
coördinator van de N.s.s. Deze droeg er vervolgena zorg voor dat de af-
aprakenachena-s steeds tiJdtg ln de bus voorhaaden waren. Teneinde een goede
planning ln de bue te kunnen maken nae btJ de afspraak vermeld: naan,
leeftLJd, geslacht en globale gebltssltuatle (Vp, pp of ND).
Indlen een deelnemer nlet op de afapraak verscheen werd door de coördinator
contact gezocht om eventueel een nieuwe afspraak te kunnen reallseren.
In total waren blJ het aocLaal{retenschappellJk onderzoek +250 NSS-enqueteure
betrokken

6.3. Procedure Ln de onderzoeksbus

Het tandheelkundlge onderzoek werd dagellJks op de twee onderzoekbussen
ultgevoerd van 12.30 tot 21.00 uur. vrlJdage werd het onderzoek oro 18.00 uur
beëlndtgd. Per week werden per onderzoekbue 108 afepraken gepland. rn de
grote steden bedroeg dit aantal. 124 afepraaktlJden, ondat aldaar een grotere
ultval (d.w.z. de afspraak nlet nakomen) werd verwacht.
BÍJ ledere proefpereonen serd een tandheelkundlg basÍsonderzoek, al of nlet
aangevuld Eet een deelooderzoek ultgevoerd. De procedure was hierblJ als-
vo1gt.
BIJ blnaenkonat op de onderzoekbue Írerd de deelnemer allereerst door de
recePtionlste een korte anaoneaellJet n.b.t. het voorkonen van kaakgewrichts-
klachten afgenomen. (bÍJlage vr d). rndien door betrokkene 2 of ueer vragen
met Ja werden beantwoord werd hlJ/zlJ ongeacht leeftÍJd en gebltealtuatle
lngedeeld ln het deelonderzoek "Mandlbulalre Dyefunctle". Aan dÍt deelonder-
zoek werden tevenB een aantal personen dÍe 0 uaal net Ja hadden geantwoord,
toegedeeld als controlegroep. 0p baeÍs van een aantal "oatching" crlterla
werd ervoor gezorgd dat deze controle-groep tret de patiënten-groep vergeltJk-
baar waa. De proefperaonen, dle niet voor het deelonderzoek "Mandlbulalre



26

Dysfuoctle" Ín aanmerklng kwauen, in prrncrpe beeehrkbaar voor ééo van deoverlge vler deelprojecten. roewtJzing'van dà proefpereonen 
""o 

..o deerpro_Ject vood prluair plaate op baels r..t-hrro leeftlja 
"l 

g.Lii""rÈuarle (nutlJ.a-tLetype: ND ' natuurltJke dentltre; pp - natuurliJke- deÍrtrtre net partië1eprothetleche ultneeubare voorzieaing en vp - edeniaat neÈ al of niet vol_ledlge prothetlache voorzlenlng).

EdeÍrtate proefpereonen kwamen alleen oaar 1n aannerklng voor het tandheel-kundlge baeleonderzoek en het volledÍgè prothese deelonderzoek.van bovengenoeode toewiJzingsproceduie aan de deelproJecteo uoeat soms ootlJdsredenen worden afgeweken (bljv. dubbele atepratenr'tà-r..t komen van deproefpereoon). Daarnaast was vooraf vaatgelegil à"t p"" deelproJect maxlmaal400 neneen verden "beechlkbaar' geeteld. Bt5 u"rr""r,, dle aan een deelproJectwerden toegerrezen, vond ook att1la het zogenaande kllnlsch baslsonderzoekplaaÈe.
rn flguur 6.1 le de routrng van de proefpersonen over het bagis- en dedeelonderzoeken gchematlach gegeven.

tr
Ir*l
t:r-lBegÍn

onderzoek

Flguur 6.1

LeeftlJda-
categorÍ.e

Schenatleche weergave van routlng van de proefpersonen
onderzoekebue.
B0 - Tandheelkundlg baslsonderzoek
MDD - MandÍbulalr Dysfunctie deelonderzoek
PD . Parodontologle deelonderzoek
KRD - Kwallte1t van restauratÍes deelonderzoek
AD - Adoleecenten deelonderzoek
VP - Volledlge prothese deelonderzoek

1n de

L9L2-L92t

1922-t94L

L967-L97t

Controle
groep

Mand.Dyfs.
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Tenelnde eeo logLeche volgorde tlJdene het kllnleche onderzoek Èe bewerk-etelLlgen waren de onderzoeks-ltens van de deelonderzoeken vervlochten Ín deonderzoek-ltema van het baelsonderzoek. Daartoe wae het nodlg voor Íederecomblnatle vau baeÍsonderzoek en deelonderzoek een apart scorefornuller tegebruÍken. Gezlen het felt dat zoals reeda eerder verueLd Ln het baslsonder-
zoek voor rrat betreft een aantal iteus gekozea lras voor ..partlal recordlng"(hoofstuk 5) betekende dit dat ieder ecoreforoulier ln i verei"" ..rn 

"rfgwas. Deze 2 verelee werden alternerend toegepast. Indlen er geen deelonder]
zoek nerd uitgevoerd werd eea ecoreforuuller gehanteerd dat beirekklng had ophet basleonderzoek. Ilet 8eheel resulteerde ia 12 verachlllende scoiefornullleren aangevuld net nog 3 ecorekaarten ten behoeve van de duplo-onder-zoeklngen (blJlage vr e; ,zle verder hoofdetuk 9). Deze duplo-onderzoeken
werden uÍtgevoerd btJ 102 van de proefpersonen. Tenelnde de àeelnemers nletonnodlg te belastea vond biJ degenen, biJ wle het baslsonderzoek ln duplo
werd ultgevoerd, geen deelonderzoek plaats.

Na afloop vao het gehele onderzoek ontvlagen de deelnenera een attentle ea
',erd nog gevraagd of zrJ bereld waren over enige Jaren opnleuw benaderd teworden voor een eventueel ult te voeren vervolg-óndÀrzoek.'
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DE7.

7.1. Theoretlache en praktÍeche overweglngen

Het LEOT-proJect heeft ale doel een beschrljvlng Èe gever van de tandheelkun-
dlge sltuatle van de Nederlaodse bevolking. Vanult theoretlech-statistlsch
standpunt bood een a-selecÈe (randon) ateekproef de beste gatantle voor
generallseerbaarheld naar de gehele bevolklng. Om een tweetal redeuen rras een
(goede) a-eelecte steekproef echter niet te reallseren. Ten eergte ls blJ het
sanenetellen vaÍl een dergellJke steekproef een overzlcht nodlg van alle
personen ln de Nederlandee bevolklng eÍr ten tweede Doeten alle "Betrokken"
personea verpllcht rrorden deel te neoen eatr het onderzoek. Aan belde elsen le
ln Nederland on begrtJpeltJke redenen nlet te voldoen. Overlgens moeÈ de
generalÍ.eeerbaarheld vaa een a-eelecte ateekproef nLet overschat worden.
Imers zodra de steekproef Ís samengeeteld, Ís deze alweer verouderd (m1gra-
tie, overllJden, ouder worden, etc.).
Een veel gekozen alternatlef 1s het werken met een repreaentatieve
eteekproef. IllerbtJ wordt vooraf oagegaan welke kerunerken 1n de bevolklng
(vernoedellJk) een grote lnvloed hebben op de varlabelen Ín het onderzoek.
GetrachÈ wordt dan de "representatÍeve steekproef" zo saoen te stellen, dat
de gekozen kennerken 1n de steekproef dezelfde (sluultane) verdellng hebben
als Ín de gehele bevolklng, waarblJ peraonen met geltJke keooerken als
statlstlsch ultwleeeLbaar gezlen norden. Een dergellJke repreeentatieve
eteekptoef heeft, eveoaLe een a-aelecte steekproef, het nadeel dat blJ het
onderllng vergellJken van bevolkingagroepen de (steekproef-) fout van de
klelnste bevolkingsgroep de boventoon voert, waardoor dergeltJke vergellJkln-
gen welnlg efflclëut ztJn.
Ale het vergellJken van bevolkingsgroepen een belangrtJke rol speelt ln het
onderzoek of ale de vergchlllen tuseen bevolblngsgroepen zo groot zlJn, dat
eeo genlddelde waarde geen reële lndruk van de populatle geeft, ls het
effÍcÍënter te werken met eetr geetratlflceerde steekproef. Dat wll zeggen dat
de Nederlandse bevolklng rordt opgeaplltst ln een aantal subpopulaties
(strata), rraarna ult ledere subpopulatle een represenÈatleve steekproef wordt
getrokken. De verhoudlng van de oovang van de steekproeven hoeft dan nlet
gelÍJk te zljn aan de verhoudlng van de oovang van de overeenkonstlge
subpopulatles ln de gehele bevolklng. I{11 oen achteraf toch een gemlddelde
waarde voor de gehele bevolklng berekenen, dan noeten wegingefacÈoren voor de
verechlllende aubpopulatles bekend zlJn.
In de volgeode paragrafeo wordt een verantuoordlng gegeven van de ln het
LEOT-proJect geuaakte keuzes. Ten aanzÍen van de steekproef samenstelllng
werdea vooraf nog de volgende afspraken gemaakt:

t. deelnemers aan het onderzoek dlenen de Nederlandse taal te beheereen
(Í.v.n. de enqueterlng).
menaen ln lnrlchtlngen (btJv. zwakzlnnlgeÍr- en straflorlchtingen) ziJn
van het onderzoek ultgesloten.

2.
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Al-e neeet belangriJke kennerken met betrekklng tot de tandheelkundlge
aLtuatle van de proefperaonen werden lÍr het onderzoek beachouwd: leeftljd,
soclaal economische statuar gealacht en reglo. BesloÈen la naar deze kenmer-
ken te Btratlftceren. BIJ deze opzet epeelden vler praktleche factoren een
ro1, dle een rechtstreekge eenvoudÍge werkwiJze bÍJ de eteekproefÈrekklng
belemerden. Deze waren:

De atandplaata vao de dental-car.
Voor het tandheelkundÍge onderzoek bÍJ de deelneuers was een ooblel
onderzoek-centruu nodÍg. Om hlermee effÍclënt te kunnen werken, diende het
aantal etandplaatsen van de dental-cars beperkt Èe worden (gekozen werd
voor naximaal 40). De proefperaonen moeaten uit de wiJken rond de locatles
vatr de dental-car gerecruteerd worden. Illerdoor kon nlet met een homogeen
gespreide steekproef gewerkt worden.

Medewerklng van de Gemeentebeeture[.
Blnnen het LEOT-proJect zí.Jn veraeheÍdene steekproefmethoden per
standplaats bekeken (vla PTT - poBtcodeB, vla plattegrond, vla
telefoon, vla bevolklngeegleter, etc.). Alleen meE eeo eteekproeftrek-
klng vla het bevolkLogsregisÈer kunnen ongerrensÈe selectles veroeden
worden. DÍt zlJn voornauellJk selectles dte verbaod houden met de
grootte van de huishoudene, dle vermoedellJk weer gerelaÈeerd ls aan
soclaal-ecooomlech nllleu en de mate van soclale controle op het
zelfzorggedrag van de betrokkenen. Ilet Ls echter bekend dat nlet alle
gemeentebesturen (ou prlvacy-redenen) bereid zlJn medewerklng te
verlenen aan een ateekproeftrekklng. Oo het probleeo te reduceren werd
beelotea tot meerdere standplaataen van de dental-car per gemeente. Ilet
aaotal ln het onderzoek Èe betrekken ge[eeÍrten tÍerd arbltrair vast-
gesteld op 30.
Bepallng van de Sociaal Econoulsche Status (S.E.S.).
De S.E.S. le een belangrlJke paraneter ln de gezondheldezorg, dle echter
blJ het eerate cotrtact. oet een proefpersoon nog nlet bekead ls. Daarnaast
zlJn verecheidene ecorÍngseystemen voor de S.E.S. bekend. Elerdoor kon een
exacte stratlflcatle naar S.E.S. vooraf nlet berelkE rrorden.
Nonpartlclpatle .
NonpartlcÍpatie ls oovernIJdellJk ln survey-onderzoek en ls slechts
hladerllJk a1s daardoor selectl.es optredeo. DergellJke selectles kunnen
van tweeërlel aard zlJn:
- selectÍea naar taodheelkundlge achtergrond, zowel naar mondsituatle

als naar zelfzorggedrag. DergeliJke aelectles leiden waarschlJnlljk tor
vertekening (een te rooskleurlg beeld van de Èandheelkundlge sttuatle).

- selectles naar stratlflcatLekennerken. Dlt hoeft nlet t.ot vertekening
vaa de tandheelkundlge sltuatle te lelden door het gebrulk van wegings-
factoren (zle paragraaf 8.6), [aar veroorzaakt wel een onderzoeksgroep
die met betrekking tot de vraagetelllngen mlnder efflclënt Ís dan
beoogd.

Nonparticlpatle onderzoek wae dan ook een voorrraarde voor het kunnen slagen
van het LEOT-proJect.

7 .2. De onderschelden Btratlflcatlekennerken

BiJ het opatellen van de eteekproefetrategle werd mede gebrulk genaakt van
onderzoekgegeven8, dle door de Nederlandge §tlchting voor StatlBtlek beechlk-
baar waren gesteld. Deze gegevena vertegenwoordigden een landellJk represen-
tatleve ateekproef van 13300 peraonen, opgesplltst naar leeftiJdacategorleën,
soclaal economlsche status, urbanlsatlegraad, reglo en geslacht.

c.

d.
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Ten aanzten van de steekproefonvang ln het LEOT-proJect was vooraf vastgelegd
dat het aantal te reallaerea tandheelkundlge orderzoeken clrca 3500 dlende te
bedragen. ALle steekproefonvang-berellenlngen (rekentng houdend net non-
partlcipatle) werden gebaaeerd op dit aantal.

7.2.L. LeefÈ1Jd

De keuze voor de LeefttJdaetrata werd grotendeels gebaeeerd op de leeftijds-
categorleën, zoale deze sorden voorgeeteld door de W.It.O. (0ra1 Health
Surveyel Baelc nethode, 1977) voor prevalenÈleatudiee. De gekozen categorleën
zlJn (Ín Jaren): 15-19, 20-24,25-29,30-34, 35-44,45-54,55-64, 65-74. De
leefttJdecategorleën 15-19 en 65-74 zLJrl. hterbtJ afwtJkend van wat door de
I{Il0 wordÈ voorgeeteld. Illertoe werd beeloten ult heÈ oogpunt van
koetenbesparlng (zte hoofdetuk 1).

BiJ deze keuze van de eteekproefopbouw qua oÍlvang per onderscheiden leef-
tlJdecategorleën leek een gellJke onvang van de genoende 8 leeftlJdecate-
gorieën (o-3500/8-438 deelneners per categorle) het meest effÍclënt. Boven-
staeade 8 leefttJilecategorleëa dÍenden echter voor bepaalde vraagetellingen
gehergroepeerd te rrorden ln vier hoofdcategoreën: 15-19,20-34,35-64 en 65-
74 taat. De keuze van gellJke eteekproefomvangen van deze vÍer hoofdcate-
gorleën zou hebbeo geleÍd tot oververtegenwoordlglag van de 15-19 en 65-74
Jarigea (zle tabel 7.1). Utt efflclëntle overreglogen was een oververtegen-
rroordlglng van de 65-74 Jarlgen onacceptabel, gezLen het te verwachten hoge
percentage edentateo 1n deze leeftlJdsgroep.

Tabel 7.1. Relatleve frequentí.e van de verschlLlende leeftiJdecategorleën
Ín de Nederlandee bevolklng van 15-74 Jaar (Bron: CBS-gegevens,
1984) en ln de nogelÍJke Bteekproeven. BIJ de steekproefonvang-
berekenlngen nerd ultgegaan van een toÈale steekproef van 3500
personeo (ln het tandheelkundige onderzoek).

Indel.lng
near 8
leeft.-
categ.

I ln Steekproef Verteg. Indellng Z ln Verteg.
Ned. onvang blJ factor naar 4 Ned. factor
bevol- proport. btJ geltJke leeft. bevol- blJ gellJke
king vertegemí. ooveng categ. ktng onvang

I5-I9
20-24
25-29
30-34
3s-44
45-54
55-64
65-74

1r.5
11 .7
11.0
10.7
18. s
14 .5
t2.7
9.3

400
410
38s
375
650
510
445
325

I .09
1.07
1 .14
1.17
0.67
0.86
0.98
1 .35

15-19

20-34

35-64

6s-7 4

11 .5 2 .t7

33.3 0.75

45.9 0.54

9.3 2.69

Totaal 100.0 3500 100 .0
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7.2.2. Reglo

Over de relatle tuasetr de reglo en de tandheelkundlge sltuatie biJ de
deelneoers bestondeu weÍnlg concreÈe verwachtlngen of hypotheses. Toch was
het ult beleldsoogpunt van belang eventuele reglonale verschlllen te kunnen
onderecheÍden. Een proportl.onele vertegeowoordiglng van de vl.er onderscheiden
reglo-B (Noord, Ooat, I{eet, Zuld) zou leiden tot een dermate groot aantal
Eenaen ult het l{esten dat het bepalen van regLonale verschlllen nlet goed
mogeltJk zou ztJn. Daaron werd gekozen voor steekproeven van geliJke omvang
ult de verechlllende reglo-s. Ilet nadeel hÍervan, nl. dat een landeltJke
schattlog (via weglngafactoren) een grotere fout zou hebben dan strikt
noodzakellJk was, werd a1a ninder storend beechouwd. In tabel 7.2 zLJt d,e
nate vao onder- en oververtegenr{oordÍglng van de 4- reglo'e gegeven btJ de
keuze voor gelÍJke eteekproefouvangen.

Tabel 7.2. Relatleve frequentie van de reglo-s ln de totale bevolkÍng (Bron:
CBS-gegevene, 1984) en de vertegeuwoordlglngefactor in het onder
zoek.

RegÍo OnechrlJvlng Z 1andeL1Jk Verteg. factor blJ
gelÍJke onvang
(tt-875/regto)

Noord Gr., Frslnd., Drente
Oost OveriJsel, Gld, 0o8t-

Utrecht
Iíest Zeeland,

t{-en Z-IlolLand, I{est-
Utrecht rFlevopoldete

Zuld N-Brabant, Lloburg

10.9

19.7

44,8
24.6

2.3

1.3

0.6
1.1

BÍnnen de reglo-s ls sprake van verschlllen ln urbanlsatlegraad, die nogeltJk
1n verbaod rnet de berelkbaarheÍd van de t.andarÈs van belang kunnen ziJn. Itet
aantal nederlandere dat op vele kllonetere afetaad van de dichÈsbiJzlJnde
tandarte soont ls echter dernate gerlng, dat een extra sÈraÈlflcatie naar
urbenlsatlegraad nlet relevatrt geacht werd. Wel 1g voor ledere reglo getracht
de urbanisatiegraad proportloneel te vertegenwoordlgen. Ale urbanlsatlegraad
werd gekozen voor een drlepuntsschaal (naar de CBS-indeling):

1. grote en nlddelgrote eteden
2. klel.oe steden (forenaea en gelndustrlalÍgeerd platteland)
3. agrarleche geneenten.

7.2,3. §ociaal Econonlsche Status (S.E.S.)

De soclaal Econonleche statua ls een belangrlJke paraneter'ln de tandheel-
kundlge gezondheldszorg, louere taadheelkundlg (preventlef) gedrag ln
Nederland le sterk socÍaal bepaald en het zlektekostenverzekerlngssysteeu ls
gebaseerd op econonLsche factoren. Daarneagt wordt kennle en algenene
onttrikkellng gezlen als eeo belangrtJke deternlnant voor de tandheelkundlge
zeLfzotg, terwlJl het lnkonen geldt a1e deterntnant voor de acceptatle van de
neer kogtbare taadheelkundlge voorzlenlngeo. Dlt betekent dat zowel het
lnkonen ale het opleldlngenlveau tezaoen bepalend geacht worden voor de
tandheelkundige gezondheldszorg (en vele andere gedraglngen). Daarorn wordt
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veelal gerÍerkt uet een coEbÍnatle vao
roeps )-poBlÈl.e .

opleldlng en mFatachappellJke (be-

Voor alle genoende pararetera (opleldlog, lnkonen, maatschappellJke
poaltle) geldt als bezwaer Ín bevolkingsonderzoek, daÈ dergellJke gegevens
niet ln <le bevolklngeregleters van de gemeenten opgenoneÍr zlJn, zodat daarop
geen sÈeekproeftrekklng Ee baeeren le. Toch le ln laudellJk onderzoek net 40
lokatles controle op S.E.S. nodig ondat er Ín Nederland aprake ls van het
wonen ln wiJken, dle verschlllen ten aanzl.ea van eoclaal ullleu. TeneÍnde een
redellJk goed gebalatrceerd onderzoekechema qua SES te verkriJgen'werd biJ de
keuze van de standplaataen rekeÍrlng gehouden met voldoende spreldlng over
woonwlJken ten aanzlen van laag, nldden en hoog eociaal nLveau.

Ou achteraf de gegeveae u1t de SES-gestratlflceerde steekproef (op basls van
de woonwÍJk) on te kunnen rekenen naar landellJke gegevena waren weglngsfac-
torea van de vergehllletrde Btreta nod1g. DergellJke gewlchten zljn nlet te
vlnden 1n de statlstlsche zakboeken van het C.B.S. Ult verechlllende onder-
zoeklngen van de NSS zoudeo deze gewlchten wel verkregen kunnen worden. Eeo
voornaarde voor het toepaasetr vau deze gewlchten was we1 dat de S.E.S. ln het
LEOT-proJect op dezelfile wlJze bepaald lrerd ale in de NSS-onderzoekenl
nanellJk volgens het l,ÍBO-syateen (WB0 - Ilerkgroep Bureau Overleg). De SES
score volgeos het [ÍBO-sytsÈeen 1a gebaeeerd op opleldlng en beroepsniveau
zoale ie veergegeven ln btJlage VII a. Een lndruk van enkele aadere kenmerken
van de verechlllende klageen van deze SES-tadellng rrordt gegeven lD tabel
7 .3.

Tabel 7.3. Verdellng vao de Soclaal EconomÍeche Status volgene de l{80-in-
deIlng over de Nederlaadge hulehoudens, zlekteverzekerlngsvorm en
opleldlng.

Klasse* Code llulshou-
dene be-
bevolk.

Zlekteverz. Op!.etdlng
part.-2.F. Unlv. Mlddel- Lager Totaal

+ EBO baar met zonder
LBO LBO

Iloog A 112
MtHo 1 Bb-Bl 172 ,

t

Mtllo 2 Bo-B2 182 I

MtLa C 43I
La D 112

- 1002
- 1002

- 1002
237" 1002
722 1002

EzZ - L8Z

492 - 5LZ

L47 - 867
37 - 972

7LZ
5LZ

20r
9r

9Z
40r

8Z t6Z 767.
21 9Z 692
- 3Z zsï

Totaal 1002

* Klasse: Eo - Iloog, Ml - MÍdden, La - Laag.

Een probleen bÍJ het stratificeren naar SES werd gevormd door de ongelJke
verdellng van de verschlllende klasaen over de bevolklng (tabel 7.3). In de
5-puotsechaal 1n tabel 7.3 varlëren de percentages van Ll tot 431. Een
lndeltng ln 5 groepen zou echter lelaler tot een opsplltalng van de bevolklng
ln een !e groot aantal subpopulaties, dat nLeÈ meer te overzien was. Een
drledellng wae het meest voor de hand llggend. In tabel 7.4 zL)a een aantal
nogeltJkheden gegeven oet de biJbehorende vertegenwoordlglogsfactoren.
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Tabel 7.4. Enkele saoenstelllngen van SES-klaseen uet de daarbtJ behorende
vertegeilíoordl glngs f ac toren.

III Nleuse
Vert.factor Vert.factor Vert.factor klasse

Klaeee Z bevolklng btJ o-700 biJ n-1167 blJ n-1167 (SES)

III

À
BT
82
c
D

LLZ
L7Z
182
432
112

lLZ I,E
L77 1,2
182 1,1
432 0,5
112 1,8

rlz 3.0
352 1.0

54r O.6

zaz r.z

182 1.9
547 0.6

IIoog

Mldden
Laag

Totaal L00Z rooz r00z 1002

Sarnentrekktng III (zte tabel 7.4) leverde de uloste afvlJklng over het
geheel t.a.v. eeo gellJke vertegeilroordlglng. In dlt alternatlef III ls wel
de nlddeaklasse het meest over verÈegenwoordlgd (factor 1,9). BlJ de eteek-
proef opbouw ls alternatlef III ale ultgangspunt ln het onderzoek genonen.
Rekenlng houdend Eet het felt dat het ulddennllleu oververtegemroordlgd moest
eorden dÍende blJ de keuze van de etandplaatoen ln de steden de mlddenwÍJken
oververtegetrrroordlgd te sorden on er zeker van te zlJn dat deze groep ook
lnderdaad "gevangen" werd. Dlt werd gereallseerd door steeds de comblnatie
hoog/rolddeo eo laag/oldden te klezen.

7.2.4. Geslacht

llet gealacht speelt een belangrlJke ro1 la de tandheelkunde, hoewel er
monenteel een tendentle bestaat dat geelachtverechÍllen aan het vervagen
zÍJn. In het algeneen hebben vrourren een hogere restauratlegraad (Vermeulen,
1984) dan nannen. Daaraaast le het gealacht gerelateerd aan de andere
stratlflcatievarlabelen, ln dLe zin dat:

a. boven de 65 Jaar het percentage vrounen groter ls dan het percentage
oantren;

b. het percentage vrourren met hoger S.E.S. klelner te. Dit wordt veroorza-
akt door het felt dat elechts een gerlog percentage vrourren een beroep
uitoefent en daardoor ln de laagete klaeeen valt, gezlen hun opleldlng.

Toch leek het nlet verstandlg ol! voor vrousen een andere sEeekproefetrategle
toe te passea dan voor de nannen. BiJ eeo wlJksgewlJze beoaderlng met de
dental-car, dlende rond ledere standplaete een gellJk aantal maonen en
vrouwen gerecruteerd te worden, omdat het voor de hand llggend was, daÈ ln de
neeate wlJken evenveel uanoen als vrouweo woouden (eokele wlJken net beJaard-
entehuizen ultgezonderd). Beeloten werd dan ook rond ledere standplaats en ln
ledere leeftiJdecategorÍe eveoveel netrnea ale vrouwen ln de eteekproef op te
neoen.
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7.3. Staadplaatsen en tljdeplannÍng

7.3.L. De keuze vaa de staodplaatsen

Iíet de keuze van de standplaateen kon de reglo en urbanisatiegraad en
gedeelteltJk de S.E.S. lngesteld wordea. Per regio zouden steeds 35OO14-875
proefpereooen ln het onderzoek worden betrokken. De urbaolsatiegraad rÍerd
proportLoneel gekozen. In de steden kon net de standplaat8keuze de S.E.S
eotgszlnB eordeo geregeld.

Tabel 7.5. Verdellng naar urbanisatiegraad per reglo.

Reglo crote stad K1elne atad Platteletrd TotaaL

Noord ZZZ
Oogt 4OZ
I{e8t 752
Zutd 292

382 402 1002
402 202 100u
L6A 91 1002
472 242 r00Z

Ilet Eee6t efflctënt was o[ per eÈandplaats steedg ongeveer evenveel proefper-
soner te hebben (3500:40-88 renaeo per standplaeta). Dlt betekende per een-
held van 102 6én standplaaÈa (zle tabel 7.5). Op deze wiJze ontstoÍrd tabel
7.6 net de verdellng vao de atandplaataen over de reglo-e en urbanlsatle-
graden.

Tabel 7.6. Verdellng ven de atandplaatsen (n-40) over de reglo-e eo urbanl-
satlegraden.

Reglo Plettelatrd Kleine steden GroÈe ateden Totaal

Noord44210
n-875

Oo8t24410
n-875

I{eBt 1

n-875

Zuld 2
o-875

710

310

Totaal 9 15 16 40

0p basle vao bovengenoeude verdellng van de ataodplaateen en n.b.v. het
"Gehuchtenboek" van ite NSS (geoeeuten/woonkeroen oet urbanÍeatlegread) werden
de standplaatsen gekozea. In flguur 7.1 zlJu de gekozen standplaatsen ln
kaart gebracht.
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Flguur 7.I. Geograflsche epreldlng van de standplaateen in het LEOT-proJect.
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7.3.2. TtJdeplannlug standplaarsen

!1J 1" bepaltng van de volgorde en tÍJd saarÍn de standplaatsen ..bezochr..
dlende te worden, werd rekenlog gehouden Eet de spreidlng ln echoolvakantie-perlode van de verschlllende reglo-a. Daartraast speelde-de onzekerheld overde bezettlug van de verechlllende eoclaal-econouleche nilleus een rol. Alleenln de 8tad was (door de wlJkkeuze) nog enige blJeturlng nogel.tJk; op hetplatteland aoegt de sES,-verdeling afgenacht-vordàn. Geirobeerd werd dltprobleeu te oadervange-n 

-door de volgeoàe naatregel: in ledere reglo werden detatrdplaatseo opgedeerd í.n trree groepen (2 x 5 -stanilplaateen). 
u.-e groep, aiÀhet eerat bezocht werd, bevatte alle plattelandegàneenten. À1s de eerategroep lra§ afgewerkt, werd een andere reglo bezocht. ondertuseen kon gernven-tarlseerd sorden welke nllÍeue onder- of oververtegenwoordÍgd serden Ín desteekproef. AfhaokeltJk van deze Ínventarlsatte weid de wijkkeuze ln detweede ronde bepaald (zÍe paragraaf 7.5). rn tabel 7.7 Ls het deflnltleve

bezoekschena gegeven Eet de onderzoekeweek waarln het tandheelkundige
onderzoek plaatevond, de reglo en urbanisatlegraad en beoogde vlJktype (mËt
s.E. s. ) .

7.4. Cootacten uet de geEeenten

IIet eergte contact oet een gekozen geneente verllep steede telefonlech tussende proJectleider en de geoeenteeecretarls. Alle gàueenten bleken tn princlpe
bereld tot rederrerklng aan het LEor-proJect. rn een nader geeprek ln hàtgeneeotehuÍe werd beeprokeu:

a. de wtJkkeuze (welke functlonarle of ioataotÍe).
b. de voorzienlngen voor de dental-car.

- standpleats (ook voor de uacht)
- aanelultlug rrater/electrlclteÍt
- parkeernogeltJkheden voor de parttclpanten.

c. de eteekproeftrekklng (welke functlonarls of instantle).
d. de toeatemLngeprocedure vao BsW.

Na deze orlentatl.e werd contact opgenooen uet de betreffende lnatantÍes enfunctlonarlssen. uèt betrekklng tot de steekproeftrekklng werd steeds
verríezen near de afdellng -Bevolklng". De statÍeÈicus van LEoT bezocht de
bevolklngsafdellngen van de eerate zeven gemeetrten oo de ateekproefprocedurete be§preken. De randonlsatieprocedure moeet afgeatend worden óp trei adnlní.-
st.ratÍeve nedlun (couputer, adreeplaatJee, kaarten of lr3eten) en op de
]oca,1Íecode (wiJk, BterdistrÍcÈ, srraat). IIer bleek, dat de melere
bevolklngeafdellngen 1n de loop der tlJd een redeliJke randoueatle procedure
ootwlkkeld hadden. Daaron serd naar aanleldlng van deze bezoeken beslotenvoor de volgende geoeenten te volgtaau oet het opsturen van eeÍr
eteekproefapeclflcatÍe. rn eeo aantal gevallen werd nog telefonlsche toe-ltchtlng Segeveo. Probleuen, dle zlch biJ deze eteekproefirekklngen voordeden
waren de volgende:

- De gekozen wlJk viel nlet aenen Det de gehanteerde locatiecode. Handnatlge
correctle wae nodig.
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Tabel 7.7. Overzlcht van de deflnitieve atandplaateen en verdellng over de
onderzoekbussen ln chronologlache volgorde.
Eet onderzoek la de gereente Grave (p11ot-etudie) vond ln 1985
plaate. Alle overlge geneenten rrerden 1n 1986 bezochÈ.

Bus 1 (K.U.N) Bus 2 (T.N.O.)

Ondz. Start Gereente Reglo Prov. Urb SES Gemeente Regto Prov. Urb SES
week datun

TKO*

Ronde 1A
o--T&.8s
L 313
2 LOl3
3 L7l3
4 24/3
s 7/4

IleeaulJk Z
Venray Z
Venray Z
Thorrr Z
Díaastricht Z

Grave
- Buren

tr.Ií. Zetet
U.L. NÍJkerk
- Genemulden

U.L. Rulnen

NBK
GP
UK
GK
OP
DP

}IB P

LK
LK
LP
LG

z
o
0
0
o
N

tí.L.

Ronde 18

-lt4
7 2Ll4
I 2814
9 Lgls
r0 26ls

Teo Boer N

Tetr Post N

IíÍnachoten N

Aseen t{
DevenÈer O

WNHG
I{NEG
T{NBG
ÍÍFl K
WUP

Gr.
Cr.
Gr.
D

0

P

P

K
K
G

- Den llelder
- Alknaar

M.L. Alkuaar
H.l{. Alnere
M.L. Wllnls

II.M.
H.r'í.
u.L.
u.L.

Ronde 2Affito
L2 916
13 L6l6
L4 2316
15 3016

Doeeburg
Doeaburg
Apeldoorn
Ilengelo
Hengelo

0
o
0
o
o

G

c
G

o
0

K M.L.
K H.M. Breda
G II.U. GoLrle
G M.L. Goirle
G H.M. Eladhoven

ZNBG
ZNBK
ZNBK
ZNBG

It.r{.
Èí.L.
H.t{.
H.tt.

Ronde 28
TÍ..--Ttg
17 8/9
18 L5l9
19 2219
20 29/9

Rotterdan
Rotterdao
Den llaag
Deo Eaag
Goeg

NPP
NFK
NFK
NFK
NFG

WZHG
WZHG
T{ZEG
ÍTZHG
flzK

H.Iií. GorrediJk
B.U. Sneek
M.L. Sneek
tí.L. Leeuwarden
E.!í. teeuwarden

M.H.
u.L.
H.M.
H.U.
II.M.

* De Soc. IIet. enqueterlng startte steeds twee weken voor de vermelde datun.

SES - Socl.aal EcononÍsche Statu8 van de wlJL; E.t{.' Eoog/Mtttalen; }t.L.=
Mldden/Laag; - - Dorp8kern
Urb. - Urbanieatle graad! p - plattelandegemeenteni K r klelne sÈad;
G - grote 8tad.
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- In Zwolle werd door de afdellng bevolklng ult prlvacy overwegLngen de
volgende procedure voorgesteld:
De geueente trekt een eteekproef en verzeodt aan de betreffende personen
een aanbevelÍngebri.ef oet een aanmeldlngefornuller. A1le aanmeldÍngen
wordea doorgegeven aan het LEOT-secretarlaat, waarna nader contact kan
volgeu. Deze procedure wa8 door de ultalultend echrlftelÍJke benaderlng te
eterk afwÍJkend vao de procedure ln de andere geueeÍrten, dat ook gevreesd
rrerd voor een afwiJkeod partlclpatle patroon.
Oo deze reden werd besloten ult te wiJken naar de gemeente Deventer (ln
ronde 18). Het bezoek aan Rulnen kon eerder worden ultgevoerd (ronde lA).

- De toestentnlng van B e I{ kwao eone later dan verwacht, waardoor de
steekproeftrekkÍng enlge tlJd ultgestelil roeat worden. In Doeeburg kon dlt
probleen worden opgeloet door de statlstleche prograrmeur van het LEOT-
proJect, dle asslstentle heeft verleent btJ heÈ trekken van de ateekproef.
Io Goeg Eoeat oD deze reden het onderzoek naar een latere datum worden
verschoven.

Concluderend kaa gesteld Ilorden, dat de gemeentel.iJke fuocËlonarlssen zeer
coöperatlef rrarea. De ttJd tuaaen het eerste contact en het afleveren van
steekproef varlëerde van 3 tot I wekeo. De kosten voor het trehken van
steekproef varlëerde (vooral afhankellJk van heÈ adnLnlat.ratleve medLum en de
eteekproefonvang) van ca. f 0r-- toÈ f 1.500r-- pèE geoeente. Opvallend was
dat de geneenteo, dÍe aangesloten zlJn op eea reglonale computer, relatlef
duur waren net de mlngte flextbllltelt t.a.v. de speclfieke weosen ult het
LEOT-proJeet.

7.5. Bljstelllng van de gtandplaatekeuze

In de paragraaf 7.3.2 (tlJdaplannlng standplaataen) werd beaproken op welke
wlJze de "blJsturlng' van de steekproef was logebouwd Ín de volgorde van de
te bezoehen etandplaataeo 1o de reglo-s. De wlJze rraarop deze'blJsturlng"
ttJdene de veldperlode heeft plaatsgevonden wordt ln de kooende paragrafen
beeproken.
rn de eerste onderzoekronde (ronde 1A) werden de reglo-e Oogt en zuld voor de
eerste keer bezocht; Ln de tweede onderaoekronde (ronde 1 B) de regÍo-s Noord
en Ï{eet. 0o praktische redenen xroest ale SES-lndLcator van de proefpersonen
worden gewerkt net het opleldlngsniveau (1ager, mlddelbaar, hoger onderwlJs)
en vond de bÍJetelling van de eteekproef plaate op basls van de particlpatle
aan het taadheelkundige ooderzoek. uÍtgangspudt voor bovengenoemde gegevens
vormden de reglstratlekesrten van de deelnemers aan het kllnleche onderzoek
waarop door de enqueteurs het opleÍdLngsnÍveau van de particlpant was
verneld. DaarbtJ werd het rlslco genoilen dat opletdlng en sES nlet geheel uet
elkaar la overeeasteronlog zouden zlJa. I{ekellJks werden deze gegevens
verwerkt om tlJdise biJsturlng van de steekproefsauenstelllng te kunnen
realleeren.

BIJ de plannlng van de tweede ronde werd met tríee aepecten rekenlng gehouden:

a) de lrljkkeuze, d.w.z. hoeveel wlJkea van hoge en hoeveel van lage SES
Eoeaten ln de tweede ronde worden gekozeo, waarbiJ de eamenst,ellÍng naar
SES van de verschlllende wÍJktypen geschat kon worden ult de eerate
ronde.

b) de eteekproefonvang. De vraag was of de gekozen aanpak het gewenste
aantal partlclpanten opleverde.
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7.5.L. Partlctpatle Ín de eergte ronde

De sareostelltng vao de eteekproef na de eerate ronde naar sES en reglo ls
gegeveo ln tabel 7.8.

Tabel 7.8. Aantal partlclpanten eao het TKo per regLo naar sEs (laag, nldden
en hoog) ln de eerste ronde (excluslef Deventer).

Reglo Aantal
plaateeu

Laag l{1dden Eoog Totaal Aantal ge- Àanta1 te
realleeerde realí.seren
aantaL aantal

per Etand- per stand-
plaats plaate ln

ronde 2

70
80
82
76

499 100
359 90
443 89
547 91

Noord
Oost*
West
Zuld

24t
202
t45
249

113
60

134
L32

r45
97

r64
166

5
4
5
6

* IE Oost nerden 1o ronde 1A 4 plaatseo bezoChE
(Deventer). De gegeveoo van Deventer koudeu nlet
de plaanlng van ronde 24.

en ln ronde 18 1 plaate
rneer gebrulk worden voor

ult tabel 7.8 bllJkt dat de opkonet ln alle reglo-s hoger dan verwacht (n1.
meer dao 88) waa, zodet ln de tweede ronde met nlnder dan 88 parÈLclpanten
per etaadplaats vol8taan kon worden tenelnde de 850 partlcpanten per reglo te
verkrlJgea.

voor de plaanlng van de tweede ronde werd ultgegaan van de partlcipatle-
cÍJfere ult tabel 7 .8. Een voorepeLll.ng voor de ulrelndeliJke
eteekproefeameÍrstelllng kou gedaan worden n.b.v. de waargenoren samenatelling
van de verechlllende wlJktypen (dorp, lage wlJk, hoge wlJk), zoaLa gegeven ln
tabel 7 .9. De plannlng voor ronde 2A kon alleen gebaeeerd worden op de
ervarÍng uí.t ronde 1A, terwlJl ronde 28 gepland werd op baaí.s van ronde 1A en
18. Tabel 7.9 geeft beÍde schattlogen.

Tabel 7.9. Procentuele verdellng van de sEs over de drÍe wlJktypen na ronde
1A en na de gehele eerste ronde (LA en 1B).

wI. JEt,ype
Aantal

Roade IA
Laag Hldden

Ronde 1A + 18
AantaL LaaS MlddenHoog Hoog

Dorp
Lage wÍJk
Iloge wiJk

282 207
3rz LAZ
372 4s1t

64ö
27L
90

56U
5L7
102

26z
342
302

182
152
602

959
629
379

522
552
L9Z

UÍ.t tabel 7.9 bllJkt dat de dorpebevolklng vergelljkbàar
Ln een eoclaal ecooonische laag/uÍdden-wlJk tn de stad.

le net de bevolklng
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7.5.2 PlannÍng vao de tweede ronde

Gegeven de sltuatie n.b.t. de sES-verdellng ult de eerste ronde (tabel 7.8)
en gezLeo de schattlng vaa de sauenetelllng naar SES vatr de verschlllende
wlJktypeo (tabel 7.9) was heÈ nogellJk vÍa'trÍal and error" een optinale
wlJkkeuze voor de 2e roude te verkrlJgeo (tabel 7.10). IIet beoogde perceÍrtage
per sES was 332. verwacht werd dat dlt percentege zou varÍeren van 292 tot
392. Eet bleek nodlg te zlJn ln de steden veel wlJken van hoge SES op Èe
aeoen oa de lage sES utt de dorpen Èe oeutralÍseren. De uitwerklng van de
aldue verkregen wlJkkeuze ls gegeven tn tabel 7.7.

Tabel 7.10. Planning van de tweede ronde (24 en 28) met verwachte aantallen
partlcipant.en peÍ SES-categorte en per reglo. De aantall"en
partlclpanten ln de eerate ronde Írtaan eveneena 1n tabel 7.8.

Reglo WÍJktype Aantal taag Midden IIoog Totaal
OosÈ I

1B+
2A
2A

i..,
laag
hoog

202 97
46 3r
4L 27
32 96

4
I
I
4

60 359
13 90
L2 80

L29 320

849
1002

Totaal 10 3t2
372

25r
302

277
332

Zuld r
2L
2L

laag
laag

2496
1

3
39
24

r66
26
69

L32 547
11 76

135 228

Totaal 10 321
361

2L6
3LZ

278 8s1
332 1002

113 499
31 70
10 70
94 2ro

145
25
22
75

24L
L4
38
41

5
1

1

3

t-
2Bx dorp
2B laag
28 hoog

Totaal t0 334
392

267
322

248 849
292 1002

1

28
28

i".,
hoog

145 164
90 50
46 88

5
2
3

L34 443
23 163

1r0 244

Totaal 10 28t
332

302
367"

267 850
312 1002

+ ven deze etandplaats tn ronde tB (Deventer) kon de realieatrè nog ntet
opgeoooen wordeo.

x Een otaodaard dorp zou hler nog tot teveel laag sES leLden, gekozen werd
voor eeo, eoclaal econonl.eche gezLen, hoge wÍJk in het dorp GorredlJk.

7.6. Lltcrstuur

l'. centraal Bureau voor statistiek. stattetleche zakboeken 1984, 19g5. Den
Ilaag.

2. vermeulen, A.Il.B.M. (1984). De partiële prothese. Een decennlun klinlsche
evaluatie.
Dlssertatle Kat.holÍeke Univeraltelt NlJnegen.
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a. PANICIPATIE

8.1. Inleldlng

In aurvey onderzoek, zoalg het LEOT-proJect, le een hoge partlctpatlegraad
vatr groot belang voor het verkrlJgen van repreaentatieve gegevens. EnerzlJds
omdat gerlnge psrticlpatle 1n het algeueea de steekproefomvang verklelnt en
anderziJde, ondat eelectí.eve (non)-partlcipatle een vertekenlng van de
reeultaten zal opleveren (eelectle btaa) (Klelnbaun er al.r 1982).

llet eerste probleen (steekproefonvang) lrerd ln het LEOT-proJect ondervangen
ntddels het contract neÈ de N.V. v/h Ned. Stlchtlng voor StatÍsttek (NSS),
dle als eerate verantwoordellJk wae voor de organlsatle van het veldwerk. In
dlt contract r{a8 geregeld dat zoveel personen bezocht zouden worden, dat
mlnstena 3500 partlclpanten aan het tandheelkundlg kllnÍsche onderzoek (TKO)
verkregen nerden. Dat deze opzet geelaagd ls blljkt ult het felt dat ultein-
dellJk bfj 3544 Denaen een tandheelkundlg kllntech onderzoek werd u1Ègevoerd.
Wel noet hterblJ bedacht worden, dat nlet alleen heÈ totale aantal partlcl-
panteo van belang was, tnsar ook een voldoende homogene verdellng over de
strata (bevolklngslagen), dÍe í.n het LEOT-proJect werden onderechelden.

IIet tríeedè probleeo- selectle blag- Ís ln princlpe ntet te voorkonen. Iíel ls
het nogellJk (beperkt) lozlcht te krÍJgen ln de nare van aelecrlvlrelr,
zodanlg, dat een eventuele selectie blas 1n zekere mate te corrlgeren ls.
In dlt hoofdstuk wordt de verdellng van de partlclpanten over de etrata
gegeven en wordt de selectlvltelt ln de partlclpatle bestudeerd. Illerra zal
ríorde[ beechreven op welke rrljze ult d€ steekproefgegevena (representstteve)
populatle gegeveDs berekend kondeu worden.

8.2. Vornen van non-partlclpatle

IIet veldwerk bestoad uit 2 onderdel.en n.1. een oondellnge enquete en het
ÈandheelkundÍge onderzoek. Gezien de opzet van het LEOI-proJect, waren de
SES-gegevene utt de eÍrquete eeeentleel nodlg voor de ultwerklng en analyse
van de verkregen socLaal-rretenschappellJke en Eandheelkundlge gegevens. onder
andere om deze reden werd besLotèn dat atlereerst de enquete moest worden
afgenomen, vaarna een ultnodlgÍng voor het tandheelkundlge ooderzoek volgde.
Hl.ernee werd de gehele wervÍngaprocedure vaa de proefpereonen als volgt
ultgevoerd:

Aan a1le personen, ltaarvan de personalla en adree door de gemeenten geleverd
waren, werd door de NSS eeo brÍef gestuurd met een aankondlglng van het LEOT-
project en de nededellng dat blnnenkort, een enqueteur te vereachten rras. De
enqueteura kregen een 1lJst oet te bezoeken potenÈlële deelneuers en probeer-
den hleroee contact, op te neuèÍr. Dlt kon om verechlllende redenen nlslukken:
a. de betrokkene was nlet thuis (drle keer proberen).
b. de betrokkene waa verhuisd of onbekend op het adres.
c. de betrokkene welgerde deelname (prinalre non-partlclpatle).

Bovenetaaode redenen kunnen aanleidlng zljn tot selectivltelt ln de partlcl-
patle, zoalez
ad a Nlet thuts: Dlt betreft nogeltJk een perooon oet veel soclale contac-

ten, hetgeen rreer te rnaken kan hebben oet bepaald gedrag en není.ngsvor-
olng. Aangenonea werd echter dat ln LBOT deze non-partLclpatie nlet tot
selectÍe leldde o.b.t. tandheelkundlge varÍabelen.
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Gezlen de korte perlode waarln de enquetes noesten plaatsvinden (ca. l0
dagen) was het vaak nlet nogellJk eeo peraoon drle keer te bezoeken. De
sltuatte "nlet thuls" werd daardoor aogeltJk ook wel genoËeerd na
slechts L of, 2 keer proberea.

ad b verhulsd: Eet Ís bekend, dat personen ult hogere nLlieu-s meer verhui-
zen dan personen uÍt lagere nlLleu-s. Oudat tn het LEOT-proJect het
nllleu als stratur[ was lngevoerd, hoefde dit probleern nÍet tot selectl-
vlteÍt blnnen de sÈrata aanleldlng Èe gevetr.

ad c Welgerlog: Dlt betreft een aantel redenen zoals: zlekte, tijdsttp
echikt olet, prlvacy, uaar kan ook voortkomen uLt een algenene non-
chalance t.a.v. naatschappellJke problenen of ult een speclfleke
deslnterease ln taodheelkundlge zaken. HlerÍn school de grqotst.e
bedrelglng voor de repreaentatlvlteÍt van de verzanelde data io het
LEOT-proJect.

Ale de betrokkene ne1 bereid rraa aan de enquete deet Èe nenen, waren drle
nogell Jkheden voorzÍen:

I. De eoquete wordt afgenonen. Na clrca 15 ní.nuten nordt de vraag gesteld
of de reepondeot ook bereld Ls aan het Èandheelkundlge onderzoek deel
te neoen wordt. Als "Ja" uordt. geantwoord, wordt de eoquete ln ztjn
geheel afgeuaakt en het tandheelkundlge onderzoek vindt ca. 1 week
later plaats (lange eoquete + TKo).

II. De enquete vlndt plaata, Eaar het taddheelkundlge onderzoek wordt
gewelgerd. Illerna wordt de eÍrquete enel afgewerkt (korte enquete -
eecondalre non-partlclpatle) .

rrr. De enquete vlndt plaats en nen zegt ook toe aan het tandheelkundlge
onderzoek deel te nemen, zodat de lange enqueLe wordt afgenonen.
UltetndeltJk verschÍJnt de respondent echter nlet ln de dental-car, ook
nl.et na reca11 (lange enquete zonder fKO - tertlalre noa-partlclpatle).

In de praktÍJk bleek, dat een beperkt aaotal peraonen van partLclpatie
bereldheÍd veranderde, waardoor zlch nog twee alternat.leven voordeden (zl,e
tabel 8.1) n.1.:

- geen brulkbare enquete, wel tandheelkundlg onderzoek (n-18). BIJ deze
parÈlclpaoten waa de eoclale econooische et.atus niet bekend, waardoor deze
voor verdere analyses onbrutkbaar waren.

- korte enquete, wel taadheerkundig onderzoek (n-13). van deze partlclpanten
was de SES wel bekend, waardoor de gegevena van deze nenaen blJ veel
analyaes Íraren te gebrulken.

8.3. Opzet van het non-partlcÍpatle onderzoek

8.3.1. De prfuulre non-partlclpatte enquete

van de prinalre noÍr-partlclpanten (welgerlng e[quete en daarmee ook een
tandheelkundlg onderzoek) wae alleen het geboorteJaar, het geslacht en het
adres bekend vla het bevolklngeregister. Om lnzlcht te krlJgen Ln eventuele
seleetlviteit ln de partlclpetÍe werdea aan de welgeraars nog enkeLe vragen
geeteld 'aan de deur". Ilet betrof de crucÍale variabelen ult het onderzoek,
te weten:

De volledlge SES-vragen werden als te omslachtlg beschouwd
gezlen de eÍtuatle. De belangrlJkste SES-lodlcator
(opletdlng) werd gevraagd. Voor personeÍt beneden de 27 Jaar
werd de opleidlng van heÈ hoofd van het hulshouden gevraagd.

0pleldlng:



Verzekerlng:
Soort geblt:
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Deze vraag was nlet geheel gellJklutdend aao de sÈandaard-
enquete. MogellJk hebben zlch ln de leeftlJdsgroepen van 20-
30 Jaar daardoor eakele nleclaaslflcatlee voorgedaan.
Zlekenfonde, I,ZA of partlcullere zlektenkoetenverzekerlng
Dentaat (net of zonder ultneenbere voorzlening) of
edentaat.

Tandartsbezoek: De bezoekfrequentle aan de tandarts (dentaten) of laatste
tandartBbezoek (edentaten).

0[ Loglstleke en flnanclËle redenen werd dlt prÍnalre Íron-partlclpatle
onderzoek beperkt tot de vlerde ronde van de veldwerk-perlode (augustus ea
sepÈember 1986) ln het Noorden en l{esten van het land ln l0 etandplaatseB.
De hÍerbtJ gebruÍkte vrageollJat sordt ln het vervolg aangeduld ale de "deur-
eoquete". Ulteraard varea eeo aantal prlmalre non-particlpanten nlet bereld
aan deze deurenquete deel te nemen; verder genoemd de "totaal welgeraars".

8.3.2. Beatuderlng van de partictpatiegraad

De (oon-)partlclpatie 1a uit te drukken Ín een ordinale schaal Det 5 nÍveaua,
afhankellJk van het nLveau zlJn rneer of nlnder gegevens beechlkbaar, zoals
onderstaaad Ís weergegeven.

Particlpatle graad Beechlkbare gegevens

o - totaal welgeraar
1 = prloalre non-parÈlcÍpant
2 = secundaire non-partlclpant
3 - tertialre non-partlclpant
d - partlclpant tandheel-

kundig onderzoek

Í{oonplaats, leeftiJd, geslacEt
deur enquete
korte enquete
lange enquete
lange enquete * nondsltuatle

Een vlertal aoorten vergellJklngen van de groepen zlJn denkbaar, nl.:

a. Het vergellJken van a1le groepen tegellJk 1s alleen ultvoerbaar op
leeftljd, geslacht en reglo (Noord of Weet).

c. Eet onderllng vergellJken vao de groepen 1 t/u 4 kan gedaan worden op de
vragen ult de deurenquete. BÍJ de analyse hlervan zal steeda gecorrlgeerd
moeten worden voor de stratifleatlehenmerken (ANovA). Deze analyse is
eteeds beperkt tot circa een knart van de eteekproef.

c. HeÈ vergellJkeu van de groepeo 2 tla, 4 kan worden ultgevoerd op de vragen
ult de korte enquete. Deze anaLyse wordt l.n een latere paragraaf behan-
deld.

d. Eet vergellJken vao groep 3 tret groep 4 kan gedaan worden op alle vrageo
uí.t de laoge enquete. oDdst de oeeet belangriJke vragen al in de koite
enquete zlJn opgenonea, 1lgt deze vorm van non-partlcLpatle ooderzoek
ol.et voor de haod.

8.4. Globale partlclpatle

rn totaal werden 10035 adreaoe[ van de geneeoten doorgegeven aan de Nss. Dit
betrof geulddeld 251 adreesen per etandplaata. Door de overmaat aan adreeeen
behoefden 2137 adregsen oiet benaderd te worden. De respons biJ de overge-
bleven 7898 adreesen 1e gegeven ln tabel 8.1.
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(aantallen en percentages) en typen
zooder tandheelkundlg onderzoek)
ln LEOT-proJect (n - 7898).

afgenouen enquetea
op de benaderde

Soort Èespon8 Aantal (z)

Verhulsd
Ntet thuls
Iíelgerlag

Geen reepooe

Korte enquete
Laoge enquete
Enquete onbrulkbaar
TotaaL respong

246 ( 3,1)
1056 (13,4)
2081 (26,3 )

3383 (42,8)

Geen TKO ÍJel TKO

482
4014

I9
a5B

( 6,1)
(50,8)
( 0,3)
(57 ,2)

469
501

1

frÍ.

13
3513

18lm «4,7r)

In tabel 8.2 wordt de reepoos etr parliclpatie gegeven exclueief onberelkbare
peraoÍren en onbrulkbare enqueteB. Dlt zlJn de aantallen lraarop de verdere
analyses gebaeeerd rrordeo.

Tabel 8.2. Reapone (aantallen en percentages) op de enquetee en particl-
patie aan het tandheelkundlge onderzoek (TKo).

TotaaI Enquete

Iíelgerlng enq.
Korte enq., geen TKO
Lange eaq., geen TKO
TKO (+enq.)

Totaal cootact

2081
469
501

3526

6s77

322
77"

87.
532

r00z

tt69 LOZ
501 LrZ

3s26 797"

4496 1002

8.5. Partlcipatle en de strata

8.5.1. Krralltelt van de Btratlficatle kenuerken

De stratlflcatie kenuerken (leefÈlJdr geelacht, reglo en SES) hadden een
cetrtrale plaats ln LEOT-proJect. Er dlenden daarom hoge eleen gesteld te
worden aan de bepalÍ.ng van de stratlflcatle kenrnerken. Oudat de gtratlflcatle
gebaseerd rras op betrekkellJk "harde" kenmerken werd de datakwalltett
voornaoellJk bepaald door de adnlnlsÈratleve nauwkeurlgheÍd. Door navraag blj
de proefperaoaen en een dubbele adnÍnletratle was een redellJke controle op
adulotstratleve fouten nogelÍJk. Ter beechlkklng stonden de adrnlnlgtratleve
gegevens ult de eoquete, het tandheelkundlge onderzoek en het adres-verant-
woordlngebestand van de NSS. Problenen, dle zlch voordeden waren de volgende:

- De gegevens verstrekt door de geoeenten konden verkeerd ziJn overgenonen
in de onderzoeksadnlnletratLe (t.b.v. de eÈlketten). BiJ twee sÈandplaat-
setr uoest het geelacht van de deelnenere worden afgeleld ult de voorna-
rnen, hetgeen tot enkele fouten aanleldlng gegeven zal hebben. In de
dental-car werd door de receptlooÍBte de lnforuatle van de gebrulkte
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etiketten steeds gecontroleerd. Dit gaf 5 keer aanleldlng Èot correctle.
VergeltJking van adulnlstratieve gegeveÍrs net de gegeveÍrs ln de enquetes
leverde ln 80 gevallen eeo correctle op (1182). DÍt betroffen fouten ln
geelacht en geboorÈeJaar. Fouten 1n het adres vormden daarnaast aanlei-
dlng tot onberelkbaarheld van de proefpersonen, maar zullen geen ver-
t.ekenÍng opleverd hebben.
Io een beperkt aantal gevallen werd een persoon ult de offlciele adree-
llJet vervangen door leoand buÍten deze 11Jst. Iloewel dtt tegen de
lostructleE rraa, heeft d1t geen eaaeutlele problemeu opleverd. Een
dergeltJke verwlssellng rerd 10 keer geconstateerd.
VerschrÍJvlngen tn het reepondentnu@er konden veroorzaken dat de vler
stratlflcatle kennerken tegeliJk fout waren. DlË rras te Eerken aan het
voorkonen van dubbele enquetea of TKO-reglstratlea of van vermlselng
ervan í.n de bestanden. Trree keer werd eeo "vals" dubbelonderzoek aange-
troffen. Het ontbreken van reglatratles Eoest gezochÈ worden onder de
categorÍ.e loglatleke afwiJkingen. Dlt knao welnlg voor; ln ca. 15
gevallen werd geen verklarÍng gevonden voor geconat,ateerde procedurele
afwlJklngeo. DlÈ betekende dat de stratiflcatle-kenmerkeo, dle groten-
deela gekoppeld waren aan het respoodentnumer, vrlJwel foutlooe waren.
de SES wae noell"lJk cotrtroleerbaar op nauwkeurlgheld. De ÍÍBO-methode ls
echter dernate etandaard ln enquetes, dat dankziJ de routlne blJ de NSS,
dlt kennerk ale voldoende betrouwbaar beachourrd moest worden.

Samenvattend kan gesteld worden, dat tlJdens de controles een honderdtal
correctleB zlJn ultgevoerd (btJ nLnder dat 2l van de deelneuers). Een aantal
fouten zal echter nlet gevooden zlJn, waarblJ bedacht moet wordeo dat nlet
Ledere fout een mlsclaeelflcatle tot gevolg zal hebben. De zorgvuldlge
veldwerk-admlnlstratle van de NSS heeft geleld tot een hoge kwalltelt van de
verzamelde stratlf lcatle keonerken.

8.5.2. Partlclpatle 1n de strata

De strata en het mutllatle type Bpeelden eefl belangrlJke ro1 bÍJ de uitwer-
king van de gegevens. Eeo eerste lndruk over de partlctpatie met betrekklng
tot de Btrata ls te verkrtJgen ulÈ de marglnale verdellng van alle partlcl-
panteo (of enquete of tandheelkundlg onderzoek of belde, a = 4496). Eer
voorkomen van de strat,lflcaÈ1e kenmerken, dle houogeen bedoeld wae gezlen de
eteekproeftrekklng, ls gegeven ln tabel 8.3. Voor de enquete alleen of het
tandheelkuadige onderzoek alleen zu1len de vernelde percentages klelne
afwiJklngea verËonen. ïen aanzlen van gealacht, reglo en leeftÍJd is een
goede honogene verdellng gereallseerd. Ten aenzlen van sES, de parameter dle
het noelllJkst te beheersen waa, ls dlt nltrder goed gelukt. tleÈ nldden-ull1eu
ls duldeltJk onderverEegenwoordlgd. De gereallseerde verdellng llJkt neer op
de landellJke verdellng dan op een honogene stratlflcaÈle (zle hoofdetuk 7).
Een andere wtlze van §aoenvoegen van de eubgroepen bood geen ultkoost.
TlJdens de veldwerkperlode ls getracht de verdellng naar sEs te hornogenl-
aeren. 0p grond vaa lnfornatle ult de eerste ronde ln ledere regto werd
bezlen welke wlJktypen (hoog, nldden, of laag eocÍaal nlveau) ln de tweede
ronde gekozen noeeten worden. 0n praktÍeche redenen werd deze besllsstng
gebaseerd op opleldlogsol.veau en due trlet op SES. Het was daarom lnteressant
na te gaan of de verdelLng naar opleidlngeniveau meer houogeen uttv1el. Ult
tabel 8.3 blljkt dat dit lnderdaad het geval wae. De geconatateerde discre-
pantle te dan ook te verklaren ult de lagere correlatie tussen sES en
opleldtngsolveau, nl. r - 0.77, dan was verwacht.
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Tabel 8.3. Procentuele verdelÍug van de participanten over de 4 gtrata
(n - 4496).

Geslacht:

Reglo:

LeefrlJd:

SES:

Oplelding:

llan
Vrouw

Noord
oost
IÍest
Zuld

I 5-19
20-24
25-29
30-34
35-44
45-54
55-64
65-74

A
B1
R2

c
D

Hoog
Mtdden
Laag

48/
s2z

252
26r
232
267"

L4Z
Ltz
L2r
L4r
t3Z
L2Z
L2Z
L2Z

|![ t rsz *""g
LgZ 19I Mldden
3rfl t «z r"""e

29r
3LZ
407.

8.5.3. Bezettlng van de strata

IIet doel van de eteekproefttekkÍng in het LEOT-proJect wag te komen tot een
gestratÍflceerde gteekproef naar regto (4), geslacht (2), leefttjd (g) en sES(3), waarnee 4 x 2 x 8 x 3 - 192 cellen gevornd werden. per ce1 werd eengelÍJk aantal mengen beoogd (honogene verdellng). ïn tabel 8.4 is de bezet-
tÍngsgraad van de 192 ce11en ríeergegeven.

Tabel 8.4. De verdelí.ng van de 192 cellen (Btrata) ln heÈ LEOT-proJect naar
bezetÈlÍrgsgraad 1n de enquete (ENQ) en het tandheelkundrge
onderzoek (TKO).

Bezettlngsgraad ENq*
van de ceL

TKO

0
I6
66
59
39
L2

Í§r,

0- 3

4- 9
10-19
20-29
30-39
40-50
Totaal

0
33
77
63
r8

1fr
* De cel met de klelnete bezetting ln de enqueÈe waa in feite 6.
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voor de enquete waa een bezettingegraad van 23 nensen per cel beoogd; voor
het taodheelkundlge onderzoek wae dir aantal 18. uir tabel g.4 bLtJki dar er
een grote apreldlng was ln het aantaL menaen per ce1. Dlt werd grotendeels
veroorzaakt door de lnhouogene verdel.lng van de SES. tÍet gebrulknaking van
varlantle analyse behoeft een zekere spreldÍng ln de celbezettlngen geen
probleen te zlJn, ults de ce11en nÍet leeg ziJn. Deze opzet ie g""l."gJ t"
noenetr' zlJ het dat door de ootetane spreldlng ln cetbezettltrg het onderzoek
enÍgezlns olnder efflclënt ls ultgevallen dao blJ een meer hooogene verdellng
het geval zol zLJrt geweest.

8.6. PartlcÍpatle en uutllatÍe type

Naast de vÍer Btratl.flcetl.e kennerken apeelde btJ de ultwerklng van de
gegeven8 Eog een vlJfde factor een belangriJke ro1, nanellJk het EutÍlatle
tyPe.

Dlt kon zÍJn:
ND - deataat a1 dan nlet genutlleerd, zonder uitneembare prothettsche

voorzlení.ng.
pp = geuutlleerde deatltle Eet uitneenbare prothetische voorzlentng.
VP - edentaat (oet of zonder volledlge protheee).

Zowel ln de enquete als ln he§ tandheelkundlge onderzoek werd afhankeliJk van
heÈ uutllatle type op verschlllende tandheelkuodlge kennerken gelet.
De beoordellng van nutÍlatle type door de deelnemers zeLf. (tlJdens de
enquete) en door de tandarta-ooderzoeker (ln de dental-car) stemde ln 42 van
de 3526 gevallen (TKO + Enq.) alet overeen. IIet betrof 1n 9 gevalLen een ND-
enquete en een PP-ÏKO, selLlcht berustend op een nieverstand over de defini-
tl.e van PP. rn 31 gevallen waa er een pp-enquete en ND-TKo; dlt verschll kan
mogelÍJk veroorzaakt zlJn doordat de proefpergoon in de dental-car zlJn
uitneenbare voorzlenlng nlet had ueegenouen (geldend voor ca. 62 van de pi-
proefperaonen). In twee geval.lefl ltaa er aprake van verwlsgellng van dentaat
Éet edentaat (adnlnÍetratÍeve fout of een overkapplngsprothese).

rn tabeL 8.5 1g de verdellng rreergegeven van de parÈlclpanten Íraar hetButllatleÈype. Deze verdeltng ls nieÈ honogeen bedoeld. Een natuurllJke
detrtltÍe knau het oeeste voor (652).

Tabel 8.5. ProcenEuele verdeling van de particÍpanten naar outlletletype.

trD----65r-
PP L4Z
VP zLZ

rn veel gevallen zullen de analyses beperkt uoeten worden tot speclale
nutllatle-Èyges. De meest voorbonende deelgroepen zlJn ND + pp en vp. itierblJ
moet bedacht norden dat de celbezeÈtÍngen uÍt tabel g.4 klelner zullei
worden. Dlt kan opgevengen worden door het weglaten of combloeren van
bepaalde leef tiJdscategorleëo.

8.7. SelecÈlvltelt ln de parrÍclparle

Eet prfualre noÍr-partlclpetle onderzoek (- geeo enquete) heeft zlch ooeten
beperken tot de vierde ronde van het LEoT-veldwerk. Dlt betrof 5 standplaat-
een ln het Noordeo en 5 etaodplaatsen ln het líesten. In deze roode ztln 1490
conÈacten tuaaen enqueteur8 eo proefpereonen gelegd. Eet reeultaat van deze
contacten Íe weergegeven ln tabel 8.6.
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Tabel 8.6. Reaultaat van de contacten net proefpersoren ln de vlerde LEor-
roode, opgeaplltat naar dentaat en edentaat (voor zover bekend).

Partlclpatlegraad Aantal Percentage Dentaat Edentaat

o - TOTML-WEIGERÀARS zor
319
120
120
730

1Eö'

L4Z
2L7
8r
87.

492
1öffi

,
229
100
101
582

7

90
20
19

148

r - DEUR Et{Q

2 - KoRTE ENQ

3 . LANGE E§Q

4-ÍK0+ENQ
Totaal

Van de totaal-welgeraars wae alleen gesl-acht, geboortedatuu en standplaats
bekend. Een totale weÍgerlng kon voortkonen ult ongeÍnteresseerdheld, of uit
algemene prlvacy-overweglngen maar zal ook gebaeeerd zlJn op het onderwerp
van de enquete, zodat hler ook aprake kon zl.Jn van selectleve oon-partlcips-
tie. Eoenel trlet van belang voor het LEOT-proJect ls het welllcht Ínteressànt
te vermelden dat onder de "ouderen" heÈ hoogste perceÍrtage totaal-veigeraars
voorksam (ca. 257" ln het I{e8ten). De partlcÍpatÍegraad varlërend van I (Deur-
enquete) tot 4 (tatrdheelkuadlg onderzoek) werd vla ANOVA geanaliseerd naar
regío, leeftlJdsgroep, oplelding en geelacht. Hierutt bleek het volgende:
De partlclpatle wae ln het Noorden sÍgaÍfÍcant hoger dan in het westen. ook
was er eprake van een slgnlflcant leeftÍJdeeffect. De 'ouderen' en de JongsÈeleefËlJdsgroep particlpeerden beter dan de nlddenleeftlJdegroepen. Er was
geen eÍgnlflcant gealachtaeffect t.a.v. de particlpatÍegraad. De belang-
rlJkate verklarende factor voor de particlpatÍe wae de opleldlng. De lage
opleldlngen particlpeerden eterk slgnifÍcant nlnder dan de hoge op1eldlngen.
De nidden-opleidlng nan eea tusaenpoeltle ln. Opvallend 1e dat onder oudàren
enerzlJds een hoge totaalwelgerlng te constatereÍr rras en anderzlJde een hoge
geniddelde particlpatlegraad. BltJkbaar ziJn ouderen relatlef ooelllJk ..n i"
zetten tot partlclpatie, near als dit eennaal gelukt Ls, doen zlj tot het
elnde toe nee.

Nadere enalyse van de prtnalre noÍr-partÍclpatÍe werd ultgevoerd via ANOvA,
waarLn de 4 partlcÍpatlenÍveau'e (deur enquete, korte enquete, lange eÍrquete
en tandheelkundlg onderzoek en enquete) vergeleken werden na correctLe voor
leeftiJd, geelacht en opleldlng (laag, nÍdden, hoog). De resultaten zlJn
verneld 1n tabel 8.7 . Er bleken geen elgnÍflcante partlclpatle effectàn
t.o.v. gebitsnutllatle en al dan nlet zLekenfondsverzekerlng op te treden.
Blnnen de groep edentaten (vP) werd geen selectleve partí.clpatle geconsta-
teerd meË betrekklng tot tandartsbezoek.
BIJ de dentaten (ND+PP) werd voor de tandartsbezoekfrekwentle een sterksÍgnlflcaat partlclpatle verechÍl gevonden. IIterblJ was tevenB sprake van
lnteractle, zodat de verechlllen tusaeo de parttclpanten-groepen opgesplltst
gepreeenteerd zlJn ln tabel 8.7. HterbiJ week de groep volledtge partlcipan-
ten af vau de non-partLcLpaoten.
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Tabel 8.7. Partlclpatle effecten volgeos ANovA gecorrigeerd voor geslachË,
opleldlng, regio en leeftlJd.

(deur (korte (lange + aigntf.
HutÍ1atÍem-
f VP 35-75 Jr.
8en. nutll.graadrt

Z Zlekenfoadg

Tandarts bezoek
riffi-ffiEF-(vp)
Z zeet lang geledeo
bezoek frekw. (ND+PP)
E 2 x per Jaar hoge opl.
I 2 x get Jaar lager op1.

23
42
0.4

60

19
31
0.5

2L NS
40 NS
0.4 NS

78 64 69

63 64 69
67 60 79

22
40
0.4

64 6l58

72

73
55

NS

NS

s (p ( 0.001)
* Uutllatlegraad:0-ND

De 3 eoorten non-ParticLpanten (prÍroalr, aecuodal.r, tertÍalr) waren onderlÍnggoed vergellJkbaar, naar vertoonden nel verechillen met de TKo- partlclpanl
tetr. Persooen, oet lager9 opleidlng dÍe nlet vaak naar de tandaits grngen,
bleken ook ulnder bereld naar de denÈal-car te konen. ondat tanda"tiu.io"i
uogellJk t,e naken heeft net de nondsituetle en met dental-nlodedness, dlendevoor dete eelectlvltelt ltr de partlclpatie blJ de berekenlogea van landelljke
gegevena op basls vao de onderzoekgegevens gecorrlgeerd te worden. Dlt kongebeurea door (achteraf) eea 5e Btratun ln te voeren n.1. Èandartebezoek; net
twee niveaua, nl.2 keer per Jaar veraua nÍnder dan 2 keer per Jaar. Dezeprocedure heet post-8Èratlflcatle (Bethleheo etr Kersten, 1gg6; 

-1ggÓ.

8.8. l{egÍng8factofen .voor populatieeaarden; van steekproef naar landellJke
( represear at ièvé) -ègeïeng-

voor het verkrlJgen vao landellJk representatleve gegeven8 was het nodig onde gestratiflceerde steekproefgegevenB te Íregen, lnmers bepaalde bevolki-ngs-
groepen warea (bewust) over- of ondervertegenwoordlgd. iree (equtvalenie)
nethodeo wordèn gebrulkt on de reging ult te ooeren stónden ter beÀchtkktng.

a. Op basts van de cellen.
Vla algenene bevolklngsstatÍBtleken ls voor ledere cel 1 ult het schena,het blJbehorende aantal Ínwoners p. bekend. De gerrlchten tí, van de cellenziJn evenredlg net de populatÍe ootangen pr. OnàatIWt - lageldt:

it.'I*ÍàO"t;r*" geulddetde G voor een bepaalde varlabele le dao re
berekenen ult de celgenÍddelden g, ala:G-[wÍ81-rptgr/xpr. L

b. 0p baela van de lndtvÍduele particlpanren.
voor de partlclpenten ult ce1 I ie hun vertegenwoordigrog'facÈor vl te
berekenen aLs v, - ,Llpr waarin a, het aantal partÍcÍpaoten ln cel I
vooratelt. IIet g€nÍchÈ lrl voor een partlclpaot ult cel Í ie ongekeerdevenredí.g net de verteteorroordÍgingsfacÈàr v. , Lmera oververtegen-voordigde peraonen uoeÈetr een laag gewlcht krrJgen en onderverteg-en-
woordlgde peraonen eeo hoog gewlchr. Due w, . {frlÀr) [ (fr/sr)
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Voor het wegen dlenden de populatle omvangen p, bekend te zlJn.
Beachlkbare CBS-gegeveaa leverden elechts bevotklngaaantallen voor een schema
van 64 celLen (leefttJd * reglo * geslacht). Zoal-e reeds eerder ln hoofdetuk
7 ls besproken beechtkte de N.V. v/h tled. StlchElng voor Statl8Èlek over de
getallen vao een repre6eotatleve Bteekproef, nader opgesplltst naar SES

volgens de WB0-clasetflcatle (een echena van 192 cellen was hÍerdoor noge-
l1jk). Representatieve steekproefgegevena (vao grote omvang) voldoen ulter-
aard ook voor dlt soort "ourekenlngen" oudat de ooderllnge verhoudlngeo van
de P,-s reede voldoende zlJo (paragraaf 8.8.1).
Voorthet verkrlJgen van representatleve gegeveus voor de deotaten en eden-
taten afzonderltJk was het nodÍg de bevolkingeaanÈallen op te eplltsen naar
dentaten/edentaten. lllerover Haren geen vallde externe gegevena bekend en
moet deze opeplltslng gebaseerd worden op LEOT-waarneningen (paragraaf
8.8.2). GezLen de eelectleve partlclpatie (zLe 8.7) o.b.t. t.andartsbezoek
aoest de populatle dentaten nog opgesplltst worden naar welolg/veel tandarts-
bezoek, ook gebaeeerd op LEOT-waarnenlngeo.
Tenslotte lraa ten behoeve van de eoclaaL wetenechappellJke enquete een nadere
opeplltalag van de dentatè populatle naar ND en PP nodlg (paragraaf 8.8.4).
In de konende paragrafen wordt nader lngegÍurn op de verschlllende weglngafac-
toren voor (repteeentatleve) popuLatlevaarden.

8.8.1. Populatle opbouw (NSS-CBS)

De N.V. v/h Ned. Stichtlng voor Statlsttek heefc ln haar organÍsatle een
onnlbus-factllteit. Dlt betekeot dat geregeld (naandeltJks) een representa-
tieve steekproef wordt sanengesÈeld voor tntervlews over zeer uí.teenlopende
(coornercÍële) onderwerpen. De eamenetelllng van deze steekproeven voor het.
Jaar 1986 rrerd ter beschlkklng ge6te1d. De voordelen van deze aarnengestelde
steekproef waren de volgeode:

- De onvang waa zeer groot (n - 20688);
- Er was geen sprake van eelectlvltelt o.b.t. het onderwerp van de enquete,

gezlen het grote aantal onderuerpen;
- Opsplttslng naar SES volgena IÍBO-clagslfÍcatle was uogelÍJk.

In dlË steekproefbeatand was de genlddelde celbezeÈtlng 108 (- 20688/192). De
ce1 bezeÈtlngen varlërden van 21 (reglo Noord, leeftlJd 15-19, man, mldden
mllÍeu) tot 446 (regto Weet, leeftijd 35-44r nan, hoog nllleu). Dlt contrast
steode overeen net de verwachtlngen lomers:

- Noord le de klelnate en l.{est de grootete reglo;
- De leeftlJdscategorieëo van 10 Jaar omvatt.en een groEere populatle dan de

leeftiJdscategorleën van 5 Jaar;
- Het midden ullleu, volgena de l{B0-classlflcatle, ls over heÈ geheeL ln de

nlnderheld.

In het LE0T-eteekproef le deze verhoudlng door de stratiflcatle nlet neer
terug te vloden. De genoeode aubgroepen worden vertegeorroordlgd door respec-
tievelÍJk 13 en 24 personen.
Door te ao@ereil over de 3 SES-categorieën onatond het scheoa net 64 cellen
dat Èe vergellJken waa met de CBS gegevens. Ter vergelÍJklng van de NSS met
de CBS gegevens werden belde echena-g met 64 cellen omgerekend naar percen-
tages van het totaal. Voor Ledere cel werd het quotlënt van de betde percen-
tagee berekend. Een quotlënt lraarde - I duldt op een perfecÈe overeenstem-
nlng. In de praktlJk bLeken deze quotlënten te varlëren van 0.78- 1.25. Dtt
betekende dat de NSS ctJfera redellJk overeenstemden oet de CBS-gegevens.
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8.8.2. Populatle opgesplltet traar dentaat/edentaat

ult het partÍcÍpatte ooderzoek (tabel g.7) wae niete gebleken van selecttvl-teit t'4.v. uuÈllattegraad daarou konden de percentaies edentaten berekeodrrorden over de Èotele steekproef van de sociaal wetenihappeliJke eaquete (n- 4496).
voor de beschrÍJvin8- van- de verdellng van een dlchotome variabele (nel/nietedentaat) over de 192 eellen zÍJn twee oodellen gangbaar: Een addlttef nodel(ANovA) of een mulr.iplÍcatlef nodel (1ogÍettsche ràgresste). Betde nodellenleverdeo vele rnr.eracties ter'en op oei de leef t{d. Besloten werd hetpercentage edentaten per-leefttJdecategorle te analysórer en te beechrlJven.rn de drle Jongsre leefriJdscategorÍàën (r5-29 Jaar) kwanen zeer wernlgedentaten-voor (respectlevellJk nul ln de leeftlJdJg"o"p 15-19Jaar; één rn àIgroep 20-24 Jaar en viJf 1a de groep 25-29 Jaa{ I oir"or werd besloÈen alleende analyee vanaf 30 Jaar (leeftiJdearegorreÈn 4-t/n g) urr te voeren.Het addltleve uodel bleek tn deze eituatle geen goeàe ,.fÍt- op te leveren.IIet Eultlpllcatleve nodel volgens de logretÍeche regressle vordeed goed rndeze sltuatl'e. rn geen van de leeftiJdsgroepeo traar-en nu oog srgolflcantelateractlea op tusaen de reeterende stratlficatle kenuerkeri (srÉ, regro,geslacht) zodaÈ uttelultend net hoofdeffecten gewerkt kon worden.De regressle coëffÍclenten uÍt de logletieche regreesre analyse zlJn op tevatten- als de logarlthne vao de oddi-ratlo-s .ràr, de niveau-s blnnen hetstratlflcatre kenmerk (zie b.v. Kler.nbaum, 19g2). rn de epldenrologle kan deodds-ratlo, gernterpreteerd worden alg relatÍef rleico, àr" a" bestudeerdezLekte zeldzaau ts. ondat tandenloosheÍd veel voorkoít ln de Nederlandsebevolking, rras niet aan de zeldzaauheÍdseis voldaan en Eoest met de odds-ratlo-s gerekend worden. Eoewel dlt mèt een eenvoudlge rekennachÍne kannorden ultgevoerd, werd toch beeloten nLet deze odds-raïlo-" t" ,".r"1aàrrlnaar dÍrect de percentages edentaten Ín de cellen (zle tabel g.g).
I{at betreft de berekenr.'.g vaÍr de gewlchten gold dat de 3 Jongate leeftlJds-categorleën geen edentaten opleverden en aai de overlge leeftiJdscategorieënopgeeplltst werdea naar de percentage8 zoals verneld ti tabet g.g.

Analyse reeultaten (logÍstische regreesl"e) toonden slgniflcante verschlllen
!...,r. het percentage edentaten in de reglo'e en zeer itgolflcaote verechtl-len tuaaea de nrlieu-s rn alre leeftlJdsgroepen. Een signtflcante verschllt.a.v. het percentage edentaten tussen nan ea vrourí werd a1leen 1n deleeftlJdegroep 45-54 Jaar raargenoneo. BtJ de presentatle van de regultateoproJect wordt hler nader op lagegaan.
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Tabel 8.8. Percentagea edentaten tn sub-groepen van de Nederlandee bevolkÍng
aaar leeftlJdecaÈegorie, regLo, eociaal econouí.ech nLveau en
geelacht.

sEs

Laaguv Midden
MV

lloog
MVLeefttJde RegÍo

cetegorÍe

30-34

35-44

45-54

55-64

65-74

Noord 11 r5
Oost 9r5
I{eat 2 12
Zuld 6,2

Noord 34,1
Oost L7,6
Iíest 10 ,4
Zuid 16,9

Noord 48r1
Oost 35 r4
West 4212
ZrLd 35,0

Noord 83,1
Oost TL rO
I{est 55,7
ZuÍd 67,4

Noord 84r5
Oost 76,6
Ifest 71 , 0
Zuld 77,4

10,1 10,6
8,4 grg
1,9 2,0
5,4 5 r7

16,8 19,3
1,7 9,0
4 ,3 5,1
7,2 9,6

37 ,L 49,L
26 ,0 36,4
31,8 43,1
25,6 35,9

64 ,L 6g, g
47,O 52,4
31,3 36,1
42,7 49,1

80,5 79 ,5
7L,2 69,g
64,9 63,4
72,L 70,9

';Í---t;T216 2,7
016 016
1,6 1,6

8,7 10,2
3,8 4,5
2,l 2r5
3,6 4,3

22,9 32,5
14 ,9 22,2
18,9 27,5
L4 ,6 2L,g

40 ,6 46 ,0
25,4 29 ,7
L4,g 17,g
22,3 26,3

59,6 59,0
46,9 45,3
39 ,8 38 ,2
48,0 46,4

12,1.
10,1

213
6'6

38,0
20,2
L2,L
t9,4

60, 1

47 ,2
54,3
46,8

86,0
75,3
61,0
7L,9

83 ,7
75,4
69,7
76 12

8.8.3. Dentaten opgesplltet naar tandarÈsbezoek

Utt de partlclpatle analyseB (tebel 8.7) bleek dat nensen dle mlnder dan twee
keer per Jaar voor controle naar de tandarÈs gaan ook minder bereld rrarefl aan
het tandheelkundlge oÍrderzoek deel te nemen. Dtt had teree gevolgeo:

a. Eet tandarEsbezoek noest a1s 5e stratuu btJ de weglng ingevoerd worden.
b. De verzamelde gegevene ult de 4496 enquetea waren nlet geschikt voor de

schattltrg van de pèrcentages veel/weinlg tandartsbezoek ln de bevolking
ondat hlerblJ reeds een groot, aantal nlet-tandartsbezoekere onÈbreken.

Een oploaslng zou zlJn om de clrca 1000 nlet TKO-partlclpatrten ln de enquete
te gebrulkeo als Eaatstaf voor de nLet-tandartsbezoekers onder de enquete
welgeraars. Ondat ult de partlcipatie atralyse ln de laatste onderzoeksronde
was geblekeo dat de mate van weigerlng door nlet-tandarÈsbezoekere sanenhlng
met de sES was deze oploaelag a1leen geschikt ale van de weÍgeraars ook het
sEs bekend zou zlJn. Dit was nlet het geval, waardoor deze nogeliJkheid
vervlel.
Een andere oploeeing rrag om de non-partlclpatÍe gegevens uit de Laatste
onderzoekeronde te gebrulken voor de opeplltelng van de bevolklng naar
wel/nlet- tendartsbezoek. Een nadeel hterbÍJ wae dat dÍt slechte een kwart
van de onderzochËe bevolklog betrof (n - 1490) en dat de reglo-s 0ost en zuld



53

niet ln dlt beetand voorkramen. Besloten werd toch voor deze oplosslng te
kiezen ale er geen eprake Íe ven een regto verechil tuasen Noord àn I{estl tn
de hoop dat de reglo's oost en zuÍd dan op dezelfde wlJze te spllteen zlJn,
zonder dat dit verÍfleerbaar waa.

De analyse van heÈ Percetrtage wel-taudartebezoek kon uitgevoerd worden op de
dentaten ult het (non)-partlclpatÍe onderzoek (n - 998). Gekozen werd voor
een addltlef nodel vla At{ovA. Ale lngangen werden gekozen: wel/nlet TKo,
opleldÍng, gealacht, reglo eu leefttJd. GezLen de resultaten van enkele voorl
analysea werd de leeftiJd opgesplitat naar de groepea 15-29 Jaar, 30-54 Jaaren 55-74 Jaar. De ANOVA Leverde een eterk elgnlflcaÍrtle ÍnteracËie tuisen
opleiding en deelname aan taadheelkundlg onderzoek, hetgeen op grond van
tabel 8.7 ook wel te versachten rras. Nadere analyse gaf aÀn dat-na opsplit-
aLng van opletdlng naar hoog vs nidden/laag de lnteractLes verdweoen. Zodat
ultelndellJk twee ANOVA-o werden uitgevoerd nl. voor opleldÍng - hoog en
opleldlng - uldden/laag.

Er bleek ln belde subgroepeo geen sprake te ziJn vao een reglo-effect, zodat
de voorgenonen aoalyse-strategle gevolgd koo worden. BlJ oplaldlng ',hoóg" was
alleen .eprake van eeo eterk sÍgnlflcant leeftÍJdseffecr. n{ oplÀrarng
"mldden/1aag" uae een sterk atgnÍflcant IKo-effect, een sterk 

"fgoftr""nileeftlJdeeffect en een aÍgnÍflcant geslachteeffect. De blJbehorende schat-
tlngen van deze effecten zlJn gegeven ln tabel 9.9. rn tabel g.l0 ie de
betekenlngswLJze van de betreffende aantallen personen gegeveo.

Tabel 8.9. Effecten ult de AlitOVA voor de perceatagee veel-tandartebezoek.

0Pleldlng - hoog Opleldtng - ntdden,/laag
geen TKO wel TKO geuogen

Grand nean
líannen
Vrouwen
15-19 Jaar
30-54 Jaar
55-74 Jaar

Aantal

68.9

+ 7.8
- 1.5
-24.8

299

- 3.9
+ 2.9
+ 9.3
- 4.3
-16.3

- 3.9
+ 2.9
+ 9.3
- 4.3
-16.3

432tc
532

- 3.9
+ 2.9
+ 9.3
- 4.3
-16.3

814
1002

382
477"

de aua I,erd uit op Peraonen, voor rekelng van de
aantal personeo
tabel 8.10).

"grand neaa" ln de totale groep Boet net eeo hoger
rekenlng gehouden worden t.g.v. de totaal-welgeraars (zle

rabel 8.10. Berekenlng vao het aantal en percentage dentaten ln het partlci-
patle onderzoek oet opleÍdtng "uidden/laag", zooder tandheel-
kundÍg onderzoek.

Geen TKO 559 772 431 16Z 326 I '+52
IíeI TKO 730 74r s82 662 382
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De ultetndellJke pereentages wel-tandartabezoekera, gebrulkt
alng van de bevolklng ziJn verneld ln rabel 8.11.

Tabel 8.11.. Percentage dentaten per leeftlJdecategorie, dle
(of meer) voor controle naar de taodarts gaan,
geelacht en opleldlng (Opl.).

voor de opspllt-

2 keer per Jaar
opgesplltst naar

LeefrÍJdB
categorle

Geslacht Opl. - hoog Opla - Diddennaag-

L5-29 t7z
77r
672
677.
442
442

742
802
60r
67r
482
557"

30-54

55-74

M

v
M

v
M

v

8.8.4. DentateÍr opgesplttat naer outilatte rype (I{D/pp)

Evenals btJ de opsplltsÍng van de bevolklng naar dent.aat/edentaat kon voor de
opsplltelng van de denËaÈen naar mutÍlatle type gebruik genaakt worden van de
enquete reaultaten (dentaten n = 3549) omdat reede eerder geeo selectivitelÈ
ln de partlcipatle vao deelneuerg traar mutllatle type ND-pp rerd geconsta-
teerd. Ook hler werd de analyae uÍtgevoerd la de verachlllende leeftÍJde-
categorleën.
Er werd ríeer een addltlef nodel gebrulkt d.n.v. ANovA met a1e rngangen:
regí.o, geslacht, sES en Èandartebezoek. Er traden een groot aantal slgntfi-
cante effecteÍr op, zoale weergegeven Ín tabel 8.1,2. Ten aanzÍen van de regio
traden elechts zeer lncÍdenteel effecten en lnteracÈies op, dle biJ verdere
analyse verwaarl-oosd konden norden.
De ultwerklog van de elgnlflcente effecten worden gegeven tn tabel 8.13.
ultelndelÍJke effecten serdea verkregen door eye-fltted sooothlng van de
ANOvA effecteÍI, eveneenÍr weergegeven Ln tabel 8.13. Tabel 8.14 levert de de
percentage Pattlclpantetr oet PP-uutllatle type rraamee de bevolktngsaantallen
kunnen worden opgesplltst. voor de groep t5-l9-Jarlgen was een opspl-ltelng
echter niet nodig.
De percenÈages zoals vermeld ln tabel 8.8, tabel 8.11 en tabel 8.14, toege-
pa8t op ile NSS gegevens Leverden de waardea voor de populaÈte omvangen p,
nodig blJ de weglng. AfhankellJk van de soorÈ ueting, ultgevoerd bÍJ de Vp-ï
ND- of PP-groep of coublnatles daarvan kwamen hlermee gewlehten beschlkbaar
voor VP, ND+, ND-, PP* en PP- (het +, - teken geeft wel/geen tandarrsbezoek
ban).
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Tabel 8.12. P-waarden tn de AI{OVA op het percentage partlclpanten Det PP

outllatle type van de dentaÈeo per leeftlJdscategorle
(totale n - 3549).

Lft.
Jaar

Reglo Gealacht TÀ-bezoek InteractÍeg

15-19
20-24
25-29
30-34
35-44
4s-55
55-64
65-7 4

0.9
0.4
0.7
0.3
0.007
0.4
0.9
0.9

0.08
0.8
0.6
0.6
0.02
ö.Gtr
0.8

0.5
0.6
0.06
öïïö'r
0'.00-ö'
6.öö6'
0.05
0.6-

0.5
0.000
ö-Zl
ffi'o
o.2
F.oos6rr
öTZ

0.8
0.1
0.6
0.1
0.3
0.9
0.9
0.9

reglo x ta-bezoek

reglo x ta-bezoek
reglo x SES

De ooderstreepte effecten Yorden nader uitgewerkt Ín tabel 8.13.

Tabel 8.13. Dlrecte schattlngeo vao de slgnlftcante effecten op het percentage
PP analyse en de overeenkonstÍge effecten na vleuele sooothlng.
+l- - veeL/welnig taodartgbezoek. L, ll, Il - Laag, nldden, hoog SES.

T6ndartsbezoek

Lft. Grand dlrekt
Jaar Mean +

srooÈh dlrekt
+-LU

smooth
LMI{

Geslacht

dlrekt smooth
l,ÍvIív

15-19 0.5
20-24 3.8
2s-29 8.4
30-34 13.8
3s-44 22.6
45-54 38.0
55-64 52.0
65-74 61.1

-L.7 5.6
-1.5 4 .5
-3.2 9.3
-L.4 3.5
-5.9 10.9
-5.3 8.3
-9.7 L0.7

2.5 -t.9 - 3.7
5.9 -1.2 - 5.6

10.3 9.9 - 9.7
11.7 4.4 -L2.2
11.4 4.2 - 7.5

1-1
2 -6
4 -10 -4.7
4 -10 -5.8
4 -10

-1 5

-26
-37
-48
-59
-6 r0
-7 11

2

6
l1
11
t1

4.0 -5
5.1 -6

4
5

Tabel 8.14. Percentagee PP-partlcipanten onder de dentaten volgeoa de

effecteo na vlsuele sooothins.

Lfr.
Jaar

Geslacht TÀ-bezoek
welnlg

LUII

TA-bezoek
halfJaarllJks

LUE

0.5
3
4
4

4
13
L7
28
36
55

o.5
3

7

I3
18
27
31
42
50
55

0.5
3
I

L7
25
34
38
49
55
55

99
15 L2
23 15
30 16
39 25
45 31
56 42
66 52
73 55

0.5
9

16
27
37
46
52
63
73
73

0.5 0.5

M

v
lí
v

L5-19
20-24
25-29
30-34
3s-44
35-44
45-54
45-34
55-64
65-74
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8.9. Conclueiee

1. DankziJ de veldwerk organlsatÍe door de NSS le de kwalltelt van destratlflcatiekennerken zeer goed te [oenea.2. De participatlegrrad Ís hoog te noeoen voor een onderzoek dat zo tlJd-rovend wa' voor de deelnemers. van de peraonen waatuee pereoonllJk
^ coatact gelegd kon worden particlpeerde 532 aan het totale onderzoek. -
3. Door eeo lnhouogene verdellng ,.n d. sociaal-econonLgche status was debezettlogsgraad vaa somlge cellen rn het desrgn lager dan verrrachË. DÍtkon ln de aoalyeea rcorden opgelost door afhanleriJï van de onderzoeks-
. groep (NDrPPrvP) categorleëa aarlen te voegen of wej te laten.4' Er werd geen eelectlvltelt geconstateetd In de paritclpatle van dentatent.o.v. edentaten.
5' Blnnen de groep edentateÍr werd geen 8e1ectlvltelt ln partlclpatÍe

geconBtateerd.
6' Blnnen de groep deotaten (ND+pp) wae de groep proefperaonen, die nretregelnatÍg naar de tandarts gaat, onderrerÈ"g.n*àorarid rn hei tandheel-kundige onderzoek. De drre vornen van welgerrng (pitnaÍr, secondarr,tertÍair) vertoonden onderling elechte gerÍnle .,r"i""hlu"n.
7. Eet probleen van de eerectievà parttctpatÍ" i." op te roeeen door rn hetdeelgo een (dlchotoue) varÍabele over tanalartabezoek ale vtJfde stratumop te neEen (po8t-Btratlficatie).
8' Door gebruik te naken van extertre gegeveoa (cBsr Nss) en LEor-gegeveng

wae het nogellJk gewrchten te schatten voor de groepeo: vp, ND+ No-, re+en PP- (* - regeloattg tandartebezoek, - - nte-t (regeloatfg) tandarts_
bezoek).
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9. DEf,Xfl'TBA§f,EII' YAf DE TLIf,I,SCEE IEOOXIIELINCET

9.1 . Inleldlng

Voor het verkrÍJgen van een gedlfferentÍeerd beeld van de gebitstoegtand van
de Nederlander, zoals beoogd ln het LEor-proJect la een goede kwalitelt van
de verzamelde gegevena van groot belang. Dlt geldÈ zowel voor de enquete
gegevena, de tandheelkundlge gegevena ale de stratlflcatie keomerken.
In dtt hoofdstuk wordt de kwallteit vac de tandheelkundlge beoordellngs-
nethoden 1o het kllnlgche onderzoek (TKO) besproken.

9.2. líethodologie met betrekkÍng tot de datakwalltelt

9.2.L. ValtditelÈ

De JuÍstheld van een waarnernlng kan alleen geverlfleerd worden als de Jutstewaarde op één of andere wlJze bekend le. Deze Julste waarde wordt 1n de
dlagnostlek ook wel de "gouden standaard" genoemd. ALs een gouden standaard
aanwezlg ts, dan la het uogeltJk de beoordellngetechniek te valideren en de
keralltelt van de (dlagnosttsche) beoordellng uit te drukken in de eensltl-
vltelt (- kaos op correct posltleve dlagnose) en specÍfÍciteit 1- kans op
correct oegatleve dtagnose). Dlt Í6 een algemeen probleen |n epldemlologlsch
onderzoek (sturmans, 1982). Daarom wordt la grootsehaltg onderzoek bi5
voorkeur gekozeo voor beoordellngsnethoden, dle 1o ander onderzoek reeds
brulkbaar zlJn gebleken. DlÈ betekende dat in dit opzlcht grotendeels
volstaan kon worden met het evalueren van de betrouwbaarheld en de reprodu-
ceerbaarheld van de beoordelingen zoals dlt zlch in de dagellJkee pràttr5t
heeft voorgedaan. Blnnen een aantal deelproJecten zal echter behoefte begtaan
aan het evalueren van de gebrulkte beoordellageschalen. Hlertoe ziJn röntgen-foto's, gebltsafdrukken en dlafoto-s op beperkte schaal beechtkbaàr. reefre-
king hlervan valt buÍten het kader van deze verslaglegglng.

9.2.2. Betrouwbaarheld

Betrouwbaarheld van beoordellngenethoden kan onderzoeht worden in de vorm van
reproduceerbaarheid. HlerbÍJ ztJn trree vormen van onderzoek denkbaar, nl.
lotra- en loter-obaetver onderzoek.
rn het algeneen zal de lntra-obgerver rellab11Íty groter zlJn dan de inter-
observer reltabll1ty, lnners blJ lntra-obeerver onderzoek epeelt alleen
ln8tablllteÍt vao €én waarnener een ro1, terwlJl blJ tnter-obeerver onderzoek
bovendien lnterpretetleverachlllea optreden. Inter-observer rellabllity ls
daarom heÈ neesÈ geschlkt a1e (overall) kwalltelEeparaoeter voor beoor-
dellngetechoieken.

rntra-obgerver onderzoek kan uÍEgevoerd worden a1s aanvulling op loter-
observer oaderzoek. À14 de lnter-observer rellabluty duldelf3k tlàfner fs
dan de lntra-observer relÍablllty dan zal de caltbratle van de obaervers
verbeterd dlenen te worden. Als de lnter-observer rellablllty van dezelfde
grooLÈe orde le al,s de lotra-obeerver reliabillty, dan zal de beoordeltngs-
procedure op zich beter gestendaardlseerd ooeten worden. Dlt proces ,.o
callbrerea en standaardiseren heefc gedurende enkele maanden voorafgaande aanhet defÍnltÍeve kllnlsche veldwerk plaategevonden. Er werden geà etacls-tische berekenLngen ultgevoerd gedurende deze tralnlngen. Ondar blJsrellingvan de neettechní.ek achteraf nlet als realistlsch wàrd ervaren, le geen
lotra-obeerver oaderzoek uí.tgevoerd. Daarnaast oaakte de onderzoekprocedures
op de busseo geen goed lntra-observer onderzoek nogellJk.
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Een hoge inter-ob.e.rver rerÍability te op zlch geen garantÍe voor een goededatakwalÍtelt' Een.hoge rellabrrrty r."r, Lomerg ook verkregen wordeo als beldeobserverg dezerfde beoordelÍngeiout naken. Drt r" rriJt ondenkbeeldlg intandheelkurdÍg onderzoek. zo zal b.v. eeÍr klerne approxlmare cavrtert door demeesÈe onderzoekers onopgenerkt blÍJven, *...'àoi 
""n tog" rellabrlrtyontstaat blJ een lage sensltlvttelt.

De_rellaöflity speel.t rrel een belangrrJke ro1 brj het lnterpreteren van deonderzoeksreeultaten. rndÍen geen aignrfí.cante vàrechtr.len gevonden worden(b'v' t'a'v' geslacht, reglo, etc.) vàor een varlabele met een rage reliabi-1lty, dan zÍJn er twee nogeliJkheden:
Er Ís geen verechí.r. of er ls ner verschil, naar het verechrl is nret neeÈbaart'g'v. de grote ueetfout._ Een dergeriJk murti-trrr.rpi"t.u"1 reeur.taat lswelnlg tuforuarÍef. De rerlabrlrty ri du-e van uerang 

-;;-;;à""""held 
te kunnennaken tuesen lnfornatle en desinfornatle.

De betrouwbaarheÍd vaa de verzarneLde gegeveos r'oet gezÍen worden als deresultante van een ketea van beoorderingen, reaarbrJ fouten kunnen optreden,te weten:
- het waaroenen van de roondsiÈuatte (ls er een afwtJklng?).- het kwantlflceren van eetr afwlJking (natig of u"nJtfgï;.- de reglsrrarle (ls de Julate.óae in de jitere po"iiï.'g"rroreerd?).- de adnÍal'rrarí.e (Ís de identrfÍcattecodà van dL p"à.ipËi"oon correcr?).- de conputerverwerking (-data entry meÈ poaefouten).

De berekende betrouwbaarhelds-coëfflcrenten betreffen dlt gehere proces,waarblJ de beoordelrngsnethode (' waarnenen eo kwantí.flceren) de berangriJk-ste bron vao foutetr vornt, ondaÈ fouten, ge[aakt blJ de reglstratle enadulnlstratÍe veelal zlJn op te sporen vla co6putercontroLes eo oa "cleanen..weer verdwlJnen.
concruderend kan geeteld worden dat door het opÈreden van datatechnrechefouten (regÍstratre, aduralstratte eo couputerverwerkrng) de gevondenbetrounbaarheldscoëfflcÍenten rn het algeneea rager zullen zlJn dan dewerkellJke betrouwbaarhetdscoëfftclenteÍr behorend btJ- de beoordelingsueÈhodeop zlch.

9.3. De o?zet van het Ínter-observer onderzoek

rn een grootscharig onderzoek als het LEOT-proJect rs het voof, het verkriJgenvan een lndruk van de inter-obgerver reliabrlrty nret nodrg alle partrcriln-Èen in duplo te beoordelen. Gekozen werd voor een blind duplo-onàerzoek'ui3
JOZ- yan de partlclpanten aan het tandheelkundlge onderzoek.
De bllndheld ln het duplo-onderzoek betrof trre; aspecten:1. de le obgerver weer nter dar een dupto-onderr;;i-;;;;'"orgen.
2- de 2e observer heeft geea kennÍs ,atr d. uÍtsrag vin het le onderzoek.

Een derde vorn vao bltndheld, nl. dat de 2e onderzoeker nÍet weet dat hlJ eenduplo-onderzoek uitvoert, kon praktÍsch nÍet gerealÍseerd uorden. Door hetfelt dat slechts trree tandarts-onderzoekers op àe bus aanwezlg warenr wlst detweede onderzoeker eteeds sle de eerste beoordelaar r"" !"rr""rt. rn hoeverredeze nethodologÍeche tekortkonrngen een vertekenÍng fverhoglng) van derellablltty veroorzaken, Ía nlet ,rL te gaan.
Nlet alle duplo-nettngen kooden onafhankelÍJk van elkaar uÍtgevoerd worden(zoals glngÍvaLe bloeding en plaque-score). ondat <te beschrkbare tlJd van eenhalf uur per deelnemer te kort t às .,roor een volledrg duplo-onderzoek, werd in
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het dubbel-onderzoek blJ dentaten Eet twee (random Èoegerrezen) duplo-meet-
achera-a gewerkt (btJlage IX a).
BIJ het dubbel-onderzoek van de tandeloze personen lrerd ret één duplo-schena
gewerkt (biJlage rx b). EÍerdoor zlJn een aantal varLabelen sLechrs blJ 5z
van de deelnemers tn duplo bepaald.

De duplo-oetlÍrgen zlJn nlet gebrulkt voor het corrlgeren van verzauelde
gegeveoar oudat eventuele correctles te lncldenteel waren (n.1. btJ slechts
102 van het totale materlaal).

9.4. Statlstleche technlekeu ln het lnter-observer onderzoek

De keuze van de statÍstlsche technÍek voor het berekenen van de rellabllity
wordt bepaald door het Deetniveau van de betrokken variabelen. 0nderscheiden
wordenr
a. Nonloale en dlchotooe varlebelen.
b. 0rdinale variabeleu.
c. Metrl8che varlabelea.

uet betrekklng tot re11ablllty worden steede t!Íee aspecten onderechelden,
nl .:
a. toevalllge verachlllen.
b. ayeteuatlsche verschlllen tuaaen de obeervers.

ToevallÍge verschlllen werken nÍet ln een bepaalde rlchtlng, maar zullen
tengevolge van toevalllge onstandlgheden een ByDetrlsch patroon van af-
wlJkingen te zlen geven. BlJ eyetenaÈlsche verechlllen le et sprake van een
zekere eigen voorkeur voor de categorleën blJ de observere; dlt leldt tot
asyretrieche kruÍa tabelLen.

9.4.L. Norolnale varlabelen

voor de betrouwbaarheid van nornlnale varlabelen heeft cohen (1960, 196g) de
kappa-coëfflcleot oatwtkkeld. Dtt Ís het percenÈage overeenstennende scores,
gecorrlSeerd voor toevalstreffers. De kappa le ontwlkkeld voor het evalueren
van niet-aysteraÈl8che beoordellngaverechÍllen. De kappa-coëfflclent wordt
toegellcht aan de hand van een ooninale varlabele oet drle categorleën.

rn tabel 9.1 ts voor een geflogeerde varlabele de kruigtabel gegeven van de
duplo-waaraeologen. IlleruÍt kau het waargeno[en percentage overeensteml.ng
berekend norden als Pg - 0.83. op grond van de prevalentles vatr de drÍà
categorleën 1e het perceotage overeenstenmlng door toevalstreffers te
berekenen (expected perceotage) als PB = 0.35. De wlnst door het saarnemen Í8
dau Pg-Pg-0.83-0.35-0.48. oe naxÍnaal haalbare rrlnet in deze slruatle ls
1-ft-1-9.3t-0.65. De kappa-coëfficÍent nordt dan berekend als de berelkte
rrlost gedeeld door de naxloaal berelkbare rslngt dus:
Kappa - (Pg-Ps)/(l-Ps) - 0.48/0.65 - 0.74.



Tabel 9.1. llaargenouen
varlabele met
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en verwachte overeenatemmlng blJ een nomLnale
drle categorleën (A, B en C) voor twee waarnemers.

!íaargenonen VerwachÈ. *

!Íaarneuer I
ABC

Iíaarnener I
ABC

Iíaar-
ne[er 2

B5
c0

15 lO0
70 80

A50 At4
Bx
Cx

60
100
80

x
x

30

605

80
10

x
40
x

55 95 90 240 55 95 90 240

stemlng PO - O.Al PE - 0.35

De verwachtÍngen tabel wordr berekend, zoÀ1À sebruiÉE1ÍlE-ls biJ de chi-
kwadraat toets.

BiJ de kappa coëfflclent kan een standaardfout opgegeven worden, dle groten-
deels bepaald wordt door het aantal ul.tgevoerde duplo-bepallngen.
De kappa-coëfflclent heeft het voordeel, dat toevalstreffers niet te serÍeus
genomen worden. Een nadeel 1s echter wel dat de uLtkooat aÈerk rrordt beln-
vloed door de prevalentle van de beechourrde categorleën. Ale ln een nomlnale
varlabele één van de categorieën een hoge prevalentle heeft, dan zullen ook
veel toevalstreffers kunnen ontstaan, waardoor de kappa-coëfflclent laag
uÍtvalt. Illerdoor ls de reLatie tussen de kappa-coëfflclent enerzlJde en de
apeclflclteit en sensltlvlteÍt vao de beoordeltngsÍrethode anderzlJds nlet erg
lnzlchtellJk. BiJ een lage prevalentie la de kappa-waarde zeer laag, ook als
de epeclflclteÍt en sensltlvltelt hoog zlJn. Om dlt verschlJnsel enigszlns te
kunnen beoordelen, zullen ln de tabellen met de berekende rellablltty-waarden
oaast de kappa's ook de Pg-s (percentages .van overeenstemLng í.n de waar-
neolngen) gepresenteerd worden.

Voor systenatische verechlllen tuaaen lraarnemera is geen dlrecte coëfflclent
beschreven in de llteratuur. Volstaan zal worden met een ví.suele Ínspectie
van de tabellen van ledere rraarnemer tegen de overlge waarneuers om te zien
of et aprake Lg van grote asyrletrleën t.o.v. de hoofddlagonaal in de waarge-
nonen kruLstabel. DIt kan alleen ultgevoerd norden voor dle beoordellngen,
waarvan voldoende waarneulngen beschikbaar zLJn, gezlen de opeplltslng van
het materiaal naar Ledere observer.

9.4.2. Ordlnale varlabelea

Voor een ordlnale varlabele kan ook de kappa-coëfflcÍent berekend worden. Een
nadeel hlerblJ ls echter dat ledere afwlJktng even zÍraar telt, onafhankeliJk
van het aantal achaaldelen tuasen belde uaarnemlngen. Dit bezwaar kan
ondervangen worden door te verken net z.g. 'igewogen kappa-coËffLclenten". Aan
ledere conbinatie van trree beoordellngen wordt vooraf een gewlcht toegekend.
Een hoog gewlcht duldt op een toelaatbare fouE en een Laag gewlcht wordt
gegeveu ala belde acorea sterk verechtllen. De maxÍmaLe waarde van een
gewlcht wordt op 1 gesteld, d.s,z. belde ecoreo stennen overeen. De nlnfunale
waarde is 0, d.w.z. belde ecores wlJken maxfuaaal van elkaar af. voor een
ordlnaLe echaal ls het gebrulkellJk om de gewlchten evenredlg te kiezen met
het verschll tuBaen belde scores. De toegekende gewlchten zlJn dan afhanke-
IlJk van de breedte van de schaal, zoals te zien ls in t.abel 9.2.
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Tabel 9.2. Gewlchten blJ de (gewogen) kappa-coëfflclenren van eokele schalen.

ordloaal Z pt.
- dlchotoou

Ordlnaal 3 pt. OrdlnaaL 4 pt. Nonlnaal 3 pt.

LZ

1-T-ö-
201

ffi6
LIz L LI2
ot/2 I

L -Th LT3 o
2/3 L 213 L/3
Ll3 213 L 213
0 Ll3 213 1

100
010
001

Uit tabel 9.2 1s af te lezen dat de gerÍone kappa opgevat kan worden ale een
geríogen kappa net gewlchten gellJk aan 1 of 0. In het algeoeen zal door
weglog biJ een ordlnale varlabele de kappa-coEfficlent enlgszlns verhoogd
wordeo, hoewel hÍerop ook ultzonderlngen te vlnden zlJn.
De reproduceerbaarheld van de nomlnaLe en ordinale varlabeleo zal worden
rreergegeven ln de kappa-saarde en het weergenooen percentage overeeÍr8tetrml.ng
(Pg). Over de brulkbaarheld van de beoordellnganethoden ln nedlcal surveya ls
op baale van de kappa eeo beperkce conaenaua ontstaan. Metlngen met een
kappa-raarde klelner dao 0.20 worden door de meeate onderzoekers als onbrulk-
baar beechound. Een kappa-raarde boven 0.80 duÍdt op eer zeer brulkbare
nethode. Over het mlddengebled, kappa - 0.20-0.80, z!-Jn de meningen verdeeld
(Landle en Koch, L977).

De beoordellngen van de nondeituatle van de partÍclpanten betreffen verschel-
dene soorten onderzoekseenheden, zoals uond, kaak, tandvlak of dlasteen. De
beoordellngenethode van gellJksoortlge onderzoekeeenheden zullen ln zlJn
totaal geëvalueerd worden en nLet afzonderllJk. Welke onderzoeks-eenheden
saEeugesteld worden hangt af van verrooede verechlLlen ln moelltJkheidsgraad
van de beoordellng rn.b.t. locatieverechlllen van de onderzoekseenheden. Zo
zal b.v. voor de krooocariës onderscheld genaakt worden traar o.a. occlusaLe
vlakken, approxlnale vlakken en vrlJe gladde vlakken, terwtJl voor wortel-
carlës nadere opeplltelng naar buccaal en llnguaal/palatlnaal noodzakellJk
geacht sordt. AfhankellJk van de oogeltJke saloeoÈrekklngen eÍr noodzakellJke
opeplltelngen zal het aantal duplo-bepalí.ngen, lraarop de kappa-waarde beruat,
sterk varlëren (b.v. van ca. 200 voor de nondbeoordelingen tot ca. 7000 voor
sorarol.ge elenentbeoordellngen blJ de partÍclpanten met een natuurlÍJke
dentltle). BiJ een dergellJke onelgenllJke verhoglng van het aantal waar-
neolngen zal de schattlng vau de kappa-waarde wellswaar correct zlJn, naar de
blJbehorende fout ln de kappa-waarde zal- toch oaderechaÈ worden met de
gebrutkellJke foutenberekeningewiJze. Deze onderschattlng koot ondat de
waarnenÍngen blnnen ééo noad, ulet a1s onafhankelÍJk beschouwd kunnen worden.
Ale b.v. een grote conpoelet reetauratie over het hoofd gezlen wordt, dan
heeft dtt coosequentlea voor neerdere vlakken tegellJk. Besloten nerd daarom
de fout ln de kappa-waarde nlet te veroelden tn de tabellen. Een ruwe
lndÍcatle van nauskeurlgheÍd van de kappa-naarde kan worden verkregeo uit de
vernelde aantallen waarnenlngen.

9.4.3. l,íetrl8che varlabelea

BlJ oetrlache varlabelen 1e ln het algeueen geen eprake van exacte
overeensteoolng tussen de duplo-netlngen. Kleloe rDeeÈfouten veroorzaken reeds
verschlllende neetuttkomaten. Bet lÍgt dan ook voor de hand on geen kappa-
coëfflctenten te berekenen, Eaar de aandacht te rlchten op de duplo ver-
schlllen. EierblJ tíordt het volgende nodel vaek toegepast:

1

2

3

1

2

3
4

1

2
3
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Stel de werkellJke (onbekende) Ííaarde van het te Eeten obJect le X. De eerBte
waaroemer naakt een fout (error) gelfJk aan el.
ZlJn waarnenlng (!{r) wordt dan voorgeeteld door: W, - X * e1
Voor wearnemer Z gëldt nutatls mutandle , ,f; - X * e2

IIet duplo verechll d = I{t - W2 - el - e2.
IIet geulddelde duploverschll d - el - e2. Ala er geen systenatlsche verschÍl-
llen zlJn tusaen belde beoordelaars dan geldt: el - e2 en dus d = 0. Met
behulp van de palred studente t-test kan getoetst rrorden of er Índerdaad geen
syBtenatlsche verschlllen zlJo Ëuaaen de eerete beoordellng en de tweede
beoordellng. De varlantle van de neetfouÈ van waarnener 1 sordt gellJkgesteld
aan de errotvarlantie van waarnemer 2. Dus var(el) - var(e2) - ez. De Èerm eZ
Ía de errorvarLantí.e en "e' la de zg. "duplofout". Voor het BchaÈten van "e"
wordt gekeken naar de varlantle van d. Er geldt: var(d) - var(e1-e2) =
var(e1) + var(e2) - 2e2 nite de fouten onderllng onafhankellJk ztJn. Ain ?eze
onafhankeLiJkheldsels ls reilellJk voldaan, zoals beeproken ln paragraaf 9.3.
De meetfout (e) voor Eettlache varlabelen le due te berekenen ale:
" - y/ vat(d)|Z.

Voor de varlantle vau d ziJn twee berekenÍngswiJzen^ nogeltJk. De eerste
volgene de gangbare deftaltle van var(d) - f1a1-d)z/n-1. BIJ de tweede
nethode gaat oen ervan ult dat d cheoretlech geltJk Eoet zlJn aan 0. IIet
aantal vrlJheldsgraden qgrdt dan verhoogd van n-1 naar n, hetgeeu resulteert
fn dejgrngle vàr(d) -lar2 1a. De duplofout r.ordt dan gegeven door
e - V )d1z l2r (zle b.v. de Jonge, 1960, pag. 401).
In het duplo-onderzoek le echter gekozen voor de eetste oethode ondat de

Julsthetd van de aanna[e d - 0 getoetst zel Eoeten worden. IIet ls í.omers
deokbaar dat de tweede onderzoeker zlch krltiecher opstelt ale htJ rÍeet dat
het eeu dupLo-onderzoek betreft. De berekenlngsnethoden worden ln tabel 9.3
toegellcht aan de hand van eeo geflngeerd voorbeeld van een klein aantal
duplo-bepallngen.

Tabel 9.3. Berekenlng van de duplofouÈ alo errorvariantle 1n een gefingeerd
voorbeeld (waarden ln oo).

Bepal,lng I{1 w2 d-I{t-I{z 42 ( d-a) 2

9
9
0
9
9

1

2
3
4
5

65
78
45
82

7r

61
80
44
84
67

4

-2
I

-2
tt

t6
4
1

4
16

Genldd.

Duplofout

515-L

2.9 nn

0Ll5-E,2 3614-9
rethode 2 nethode 1

3.0 nn

se-standaardfout ln d, - el.t-r- 31,/ 5- 1.34 nm.
r-wearde - d/ee - lll.34 -u0.75 thtet stgniflcant).

In het voorbeeld van tabel 9.3 levert de eerste nethode een fout van 3.0 nn
oet 4 vrlJheidsgraden en de tweede methode een fout van 2.9 m berustend op 5

vrlJheldsgraden. Ilet gevonden genlddelde verechll (É t on) tuseen belde
waarnemera vlJkt nlet stgnlflcant af vao nul. Er ls dus geen aannÍJzLng voor
een sysÈenatlsch verschll tuseen belde waarneaers.
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Een berekende duplofout wordt gespeclflceerd in de eeaheld, waarln de
waarnemLngea zlJn opgegeven. IIet le hlernee echter wel noeiliJk na te gaan of
de oeetrethode brulkbaar 1a of niet. uen kan I ers niet zeggen of b.v. eenfout van 3 un groot of kleln ls, dlt hangt af van de onstandigheden. Blnnen
het LEOT-proJect ls het doel vao de netlngen oo onderlÍnge verschllLen tussende participanten vast te ete1len. De neetfout (e) uoet daarom aanzÍenriJkklelner zlJn dan de sprelding (e) blunen de onderzochte popuLatie. Eàn
bekende nethode om e en s oet elkaar te vergellJkengordt g.rond.rr ln de z.g.test-retest correletle (r) waarvoor geldt: 

"1, -l/ 1-r. vrtJ algemeen woràt
een meetnethode met. eeo r ) 0.70 als bruikbaar beechoulrd. Een waarde voorr ( 0.50 rordt algeneen a1s onacceptabel gezien. Over het tussengebied
r - 0.50-0.70 lopen de oenÍngen ulteen.

voor dè netrlache varLabelen zu11en tu de tabellen verueld worden: deBeetfout uet blJbehorende eenheld, de Èest-reteaÈ correlatle, het Èoetslngs-reaultaat n.b.t. EystenatÍsche verschlllen tueeen eerste en trreede beooràe-
1lng en de aantallen waarnenlngeo waarop de berekenlng beruet. De netrische
varlabelen betreffen voornameliJk netlngen op nond niveau, zodat de totaLe
duplo-ateekproefoovang van de grootte orde ven 200 ls. Dlt aautal Ís tegerlng voor een opapllteing naar de tlen verechillende obaervere.

9.5. Reaultaten van het lnter-observer ouderzoek

Voor een beechrlJvlng ven de onderzoeknethode ea - crLterla van de vartabelendÍe worden besproken Ín deze paragraaf, wordt verwezen naar heÈ '.onderzoek
protoeol LEOT-proJecr' (BlJlage V a).

9.5.f. Duplofouten ln dlrecte waarnenlngen

BtJ de dentate partlclpanÈeo (ND/PP)* werd een zevental netrlsche bepallngenverrtcht en Ín duplo beoordeeld. BiJ de edenrare parrÍclpanren 1vr1 Èon
elechta één oetrlsche varlabele geëvalueerd worden (naxlmale nondopeoÍng). Deresultaten van de berekenÍ.ngen zlJn weergegeven Ín tabel 9.4.

Tabel 9.4. Duplofouten ea test-retest correlatÍe van de metrlsche varLabe-
len.

Metlng Eenheld Duplo- Teat-reteBt
correlatle

Slgn.nlveau N
paired t-test**fout

Max.mond-
Openlng
LipllJn
OverbÍte
LachllJn
0verJet
Cusp. rel.
Cuap.re1.

EII
Ilm

1/3 kroon
1/3 kroon
1/3 kroon

@
prenol.
prerool.

NS
NS

NS

NS

NS

NS

NS

NS

7
ND 23

0.4
0.4
05
0.6
0.3
0.3

0.91
0. s3
0.64
0.54
0.92
0.83
0.80

tL2
193
193
193
L92
190
190

R

L

Dlt betreft de toetsÍng op systenatl.sché
beoordellng t.o.v. de tweede beoordellng.

In hoofdstuk 9 worden
ala t{D.

ngen van eerate

genakahalve de groepen ND en pp tezanen aangeduld
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Er werden geen syate[aÈlsche verschlllen tussen de eersÈe eÍr trreede beoorde-
llng gevondeo. llet aantal naarneol.ogen blJ de naxlnale nondopenlng betrof
ongeveer de helft van het aantal duplo-partlclpanten Een gevolge van de trree
duplo-neetacheua-s (zle par. 9.3).
Op grond van de teaÈ-retest correlaÈtes kan geconcludeerd worden, daÈ
oaxlnale oondopenLng, overjet en cuepidaatrelatle zeer bruikbare varlabeLen
zlJn. De brulkbaarheld van llpltJn, lachllJo en overblte Íe twlJfelachttg.
De opaplltelng van de naxÍuale nondopenlng naar VP en ND-partlcipanten en van
de cuepldaatrelatle naar 1lnks en rechte bleek achteraf nÍet nodlg.

9.5.2. Kappa coëfflclenten

Eet aantal beoordeelde verlabelen le dernate groot dat de resultaten nlet ln
ééo tabel ondergebracht konden worden. Gekozeo werd voor een opsplltelng naar
mond-, paro-, t.andkroon- eÍr tandwortelbeoordellngen.
Terwllle van een eeovoudÍge Ínterpretatl.e van de gegevens werden voor een
aantal schalen hercoderlngen uí.tgevoerd. Daarom worden vaak btJ eeo varlabele
meerdere kappa-waarden verneld. Deze berekenl.agen werden, afhankeltJk van de
varlabele, ultgevoerd voor de categorle van edentaten en voor de categorle
van dentate menaen.

Tabel 9.5. Betrouwbaardheldsgegevena van mondvariabelen (ND ea VP).

UetÍng Sauentrekklng Kappa P6 N Schaaltype

Knappen I{D R / L O.42 O.EB 224 3 pt.ongeríogeo
ND R/L 0.48 0.91 224 3pt.ordlnaal
vP R/L 0.35 0.87 150 3pr.ongewogen

Devlatiea ND

VP
0.38 0.71 LLz 2 pt.
0.11 0.59 74 2 pÈ.

Tabel 9.6. Betroulrbaarheldegegevens vao nondvarlabelen (ND).

Metlng Sanentrekklag Kappa Pg N Schaaltype

Vert. cotrtact - 0.66 O.EZ I9I ongerrogen 4pt.
0.67 0.84 191 3 pt.ordlnaal

Interdlgitatle nolaren 0.23 0.90 182 3 pt.ongerrogen
0.20 0.95 182 3 pt.ordinaal

prenolaren 0.34 0.86 L76 3 pt.ongewogen
0.35 0.93 L76 3 pt.ordlnaal

Ultgroel BK / OK 0.31 0.64 11 ongewogen
0.39 0.82 11 3 pt.ordinaal

Crowdlng BK / 0K 0.59 0.74 L94 ongeríogen
0.68 0.91 L94 4 pt. ordinaal

Aften 0.32 0.98 221 2 pt.
Fl8te18 0.56 0.99 22L 2 pt.
SllJovlÍeeafwlJklngen 0.14 0.82 221 2 pt.
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Tabel 9.7. BetrourrbaerheÍdegegevels van noadvarlabeleo (Vp).

SrablllreÍr BK
oK 

_ o.o2 o.7_? 76 2 ;i.
Rerenrle BK - o.32 0.13 74 2;r.

oK 
_ 0.30 o.g! lg 2 ;;.

Tuber 
_ 0.30 0.66 74 Z it,

Begrenzing BK , ^- i:ïi B:íi it ; i::::llf:lReeorprte BK / ox ó:;i ö.àe ls1 3 pr.ordÍnaalonrwerp - 0.62 O.gZ 16 4 pt.nonÍnaal
Irvperaenre (par) 

, ^r, i:i{ 3:3i l2 ; i::"":r:"",Ftbronen BK / or ó:à; ó.à+ L52 3 pr.nouioaalDrukplaareeo BK / oK o.íz à.àz Lsz 2 *,Frabby rÍdge BK / oK ó:;; ó.i, Lsz 2 pt.Rhagaden - 0.58 o.iz 76 2 pt,

Tabel 9'8' Betrou*baarheldegegevens van parodontaLe netlngen (ND)gebaeeerd op heroeilng van de getri".iÀ"a." ln één kwadranr.

pockers BK(buc)/oK(r.rng) 3:Íí B:Bà iÍàà :"i:il""
Bloedlug BK(buc)/oK(utrs) |:it 3:t' 1406 z it. "--

0.32 '.;3 ï33i iï::"u""
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Tabel 9.9. Betrounbaarheldsgegevena ver Èandkroon-beoordellngen (ND)
gebaseerd op hernetlngen van de gebltseleoenteo van één knadrant.

Metlng Kappa P6 N Schaaltype

Occlueaal (totaal)
aanwezlgheld carlëe
kwal. v.d. restauratie

Approxfinaal (totaal)
aanwezlgheld carlëe
kral. v.d. restauratle

Plrs/fi8. (totaal)
aanwezLgheid carlëe
lcwal . v. d. restauratl.e

VrtJe gladde vlakken (tot.)
aanwezí.gheld carlës
kwal. v.d. reatauratl.e

0.90 754 ongewogen
0.95 754 3 pt.ongewogen
0.91 754 3 pt.oogelrogen
0.91 1507 ongeríogen
0.95 1507 3 pt.ongewogen
0.93 1507 3 pt.ongewogen
0.89 396 ongerroSen
0.90 396 3 pt.ongewogen
0.93 396 3 pt.ongewogen
0.95 1508 ongewogen
0.95 1508 3pt.ongewogen
0.96 1508 3pt.ongewogen

0.80
0.90
0.83
0. 83
0 .91
0 .86
0.7 4
0.75
0.80
0. 61
0.65
o.67

Àpproxlmaal (totaal)
aanwezÍgheld carlës
kwal. v.d. reatauratle

Plts (tor8al)
aanwezlgheld carlëe
kwa1. v.d. restauretí.e

VriJe gladde vlakken (tot.)
aanwezigheld carlës
kral. v.d. reatauratie

0.80
0.8s
0.83
0.58
0.58
0. 57
o.44
0.47
0.44

0.95 r.218
0.96 1218
0.96 1218
0.97 609
0.97 609
0.97 609
0.97 1218
0.97 1218
0.98 L2r8

onSerrogen
3pt.ongewogen
3pt.ongewogen
ongerroSen
3pt.ongewogen
3pt. ongewogen
ongeríogefl
3pt. ongewogen
3pt.ongewogen

Tabel 9.10. BetrouÍíbaarheldsgegevens
gebaeeerd op heruetlngen
kwadrant.

van tandwortel-beoordellngen (ND)
van de gebltseleaenten van één

Uetlng Kappa P0 Schaaltype

Exposltle buccaal
aanwezlgheld

Exposltie ltng/pal
aanwezlgheÍd

Wortelcarlëe buccaal
aaowezlgheld

lJortelcarlës l1ng/pal
aanwezlgheld

0.66
0.68
0.56
0.58
0.56
0.80
o.46
0. 53

0.87 t4L2
0.88 L4L2
0.91 1406
0.91 1406
o.72 272
0.97 272
o.79 90
0.82 90

ongewogen
2 pt.
ongewoSen
2 PÈ.
ongewogen
3 pt.
ongeurogen
3 pt.
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Tabel 9.11. Betrousbaarheldagegevetra vao gebltselenentbeoordellngen (ND)
gebaeeerd op 'ful1 mouth recording".

UetÍng Kappa Pg Schaaltype

Eethetlek obJ. front 0K + BK
afwiJktngen
ernet v.d. afwlJklng

Eeth. obJ. le prenol. 0K + BK
afwlJktngen
ernst v.d. afwlJklng

Eleueat stetus (32 eleneoten)
aan/afrezlg
redea afwezlgheld
condltle

DLaeteuen (OK + BK)
vervaoglng
breedte

0.39 0.89 2sO7
0.26 0.96 2507
0.45 0.94 2507
0.36 0.90 764
0.45 0.97 764
0.45 0.95 764
0.91 0.96 7072
0.95 0.99 7072
0.94 0.98 7072
0.92 0.97 7072
0.93 0.95 693
0.94 0.97 693
0.91 0.95 693

3 pt.oagewogen -2 Pt.
3 pt.ordlnesl
ongewogen
2 pt.
3 pt.ordÍnaal
otrSerrogen
2 pt.
5 pt.ongewogen
t0pt. ongewogen
5 Pt.otrgewogeo
3 pt.gewogen
3 pt.ordlnaal

opuerkeltJk ls dar ln vriJwel alLe rabellen (tebel 9.5 r/ts 9.11) het
rraargenoEen percentage overeeuatemolng P6 op enkele ultzonderlngen na, steeds
redellJk hoog le (0.70 - 0.99), terwlJl de kappa-waarden eterk vartëren (0.02
- 0.95). De reden hLervan 1s de grote varlatle ln prevalentÍe van de bestu-
deerde afvlJkingeo.

9.5.3. Duplofouten ln eauengeetelde varlabelen

Veel van de waarnenlngen aan elementen en vlakken zlJn bedoeld on te gebrulk-
eu voor het berekenen van persoonsscores, dte beter lnterpreteerbaar zlJn ln
ternen van gezondheldszorg. DergeJ.lJke sarnengeatelde varÍabelen betreffen een
groot aaotal nogeLlJkhedeo. In eerate lnetantÍe zlJn de betrouwbaarheldewaar-
dea gegeven van de Eeeat voor de handllggende samenatellÍngen (zle tabel
9.12). Dlt betreffen eteede te11logen van de beechouwde phenomenen over alle
waargenoDen elenenteo, vlakken etc. en kuonen daarom als oetrleche varlabelen
behandeld rorden. Vao andere eamengeetelde variabelen zal ln het betreffeode
reeultatea hoofdstuk de betrouwbaarheldswaarden gegeven wordeo.
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Tabel 9.12. Duplofouten en tegt-rereat-correlatle van de berekende samenge-
etelde TKO-varlabelen (ND).

Meting Eenhelil Duplo Test-retest Siga.nlveaus N

fout correlatle paired t-teet

DS aant.vl.
US aant.vl.
FS aant.v1.

D!íFS aant . vl .
onvol.
restaur. aant.vl.

Wortelcarles

Krooncariee
DT
tfT
rT

D}íFT

D
F

DF

ParodooÈologle
pocketg
tandeteen
bloedtng
ernatige bl.

aanÈ.vL. 0.6
aant.vl. 0.2
aant.vl. 0.6
aant.vl. O.4

0.7
0.6
1.0
1.1

o.7

0.50
0 .99
0.90
0 .97

0 .61
0.99
0 .96
0.98

0.58

0.36
0.66
0.68

0.43
o.77
0.64
0.61

NS

NS

NS

NS

NS

NS

NS

NS

NS

NS

NS

NS

NS

NS

NS

NS

22L
22L
22L
22r

22L
22L
22L
22L

22L

22L
22L
22L

22r
22L
22L
221

aant.vl. 0.3
aaat.vl. 0.4
aant.vl. 0.5

aant.poe 0.9
aant.vl. 1.0
aant.paP. 1.4
aant.pap. 1.4

9.5.4. Syetematlsche afwtJklngen tuaaen de waarnemere

In de onderzoek-bue ziJn circa 220 personen ret een natuurlÍJke dentttle (ND)
door twee iraarneoera ooderzocht. De bÍJbehorende 440 waarneoingen ziJn
grotendeele verrlcht door I r.aarnenerÍr, zodat globaal Íedere rJëulrnener 55 I{D-
peraonen met een duplo onderzoek heeft beoordeeld. Dlt aantal waarneolngen is
op zlch oÍet voldoende on Byste[atlsche afwlJklngen van de waarnenera t.o.v.
elkaar te kunnen va8tstellen. Voor dle varlabelen echter dle per persoon
meerdere nalen nerden gescoord (zoals element of vlak beoordellngen) kan het
aantal duplo-waarneroÍngea we1 toerelkend zlJn voor een analyee van systena-
tÍsche verechÍllen. In het tandheelkundÍge onderzoek betrof dlt parodontale
en caries variabeleo. Voor de carles beoordel.lngen is de rraargenouen overeen-
etemlng (P^) echter zo hoog, dat er te welnÍg afwlJkende scorea overbJ.lJven
voor de anaÏyee naar ayateoatische verschlllen, dle dan ook van welnlg belang
zullen ztJa. DÍt houdt ln dat het onderzoek naar BysËematlsche rraarneoersver-
schlllen zich heeft beperkt tot de parodontale varlabelen.

Voor het kwantÍftceren veo systeuaÈLeche waarneuere-verechlllen blJ noolnale
varLabelen zlJn geen algeoeen toepaebare etatlstische methoden bekend. Daarorn
nordt dlt onderzoek beperkt tot het preaetrteren van kwalltatleve verschlllen
tusserr de waarnemers. Wel kan het totale effect vafl Írystenatleche en toeval-
llge afwÍJhingen worden geëvalueerd aan de hand van de eerder veroelde kappa-
uearden.
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Systeilatleche verschlLlen tugsen de waarnenere zullen tot ulting komen ln een
asynetriache verdellng van de dlecordante beoordellngen en dÍametraal t.o.v.
de coocordante beoordellngen op de hoofddiagooaal. Een voorbeeld hlervoor ls
gegeven ln tabel 9.13, waerbtJ de pocketbeoordellng van lraarnener 8 tegen de
overlge waarnemers ls ultgezet.

Tabel 9.13. Voorbeeld vart systeiletlsche rÍaarnenera vergchlllen bÍJ 341
duplo-beoordellngen.

Pocket beoordellng
rraarneDet 8
0 1 2 Totaal

overtge ríaarneoers 1 13 Í6- 3 32
0

Totaal 272 63 341

In tabel 9.13 dutdt de conblnatÍe vao dl.ecordante beoordellngen 1-0 vs 0-1
(44 va 13) op een voorkeur van waarnener I voor de score 1, hetgeen ook
bllJkt e1B de belde randtotalen met elkaar vergeleken worden. Dac een
dergellJke scheve verdellng nlet door toeval gntstaan za]- zL!o,, btlJkt ult de
hoge cht-kradraat naarde van de tekenÈoets CX- - 15.8; P < 0.001).
0p dergellJke wlJze werden alle dlanetrale cellen van de 40 tabellen (5
varÍabelen blJ 8 waarneners) getoetst n.b.t. de tekentoets.0n blJ een
dergellJk groot aantal toetsen het rlelco van valse slgnlflcaotiee enigszlns
te beperken werd eÈeede getoetst bÍJ a - 9.91.

Een eenduÍdlge weergave van de gevonden slgnlflcante tekentoets-resultaten ls
olet altljd eenvoudig te gevetr, nede ondat 1n 6éu tabel ueerdere slgnlflcante
systeaatische afwlJklngen kunnen voorkonen. Voor de parodoatale varlabelen 1n
het tandheelkundÍge onderzoek bleek het 1n de meeste gevallen mogelÍJk de
voorkeursscore vao de betrokken onderzoeker aan te geven (zle tabel 9.14),
waarblJ de voorkeur vatr een 6core 1, 2 of. 3 tevena een afkeer van score = 0
lnhoudt.
In een :raotal gevallen bestond er een voorkeur voor de hogere ocores, gepaard
net eea afkeer van score 0 ln tabel 9.14, aaagegeven als ) 0. Door deze keuze
van presentatLe i.s het reeultaet van tabel 9.13 terug te vlndea als een 1 ln
tabel 9.14 voor de pocketbeoordeLlng van rÍearoe[er 8.

Tabel 9.14. Voorkeur voor bepaalde ooderzoekcodee btJ de 8 waarneners ten
aanzlen vaa worteLexposltle (exp) en de parodontale waarnemÍn-
8en.

I{earnénèr
Bucex
0-3

N* Ltngex Íaodateeo
0-2 0-3

Pocket Bloedtng
o-2 0-3

0

t

1

2
3
4
5
6
7

8

235
275
298
400
335
350
408
340

;
lo
0
0
o

;
,-o

o

:

0
>0
>0
0
2
3
0
>0

I

0
0
1

0

2

* DÍt betreft steeds uaxfuaal 8 plaataen per oaderzochte persooo.
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rn het ltcht van deze syetenatleche afwtJhlngen werd nagegaan hoe de ver-
dellng van de proefpereoneo over de stratlflcetle-kenDerken tussen de acht
onderzoekers r{as geweest. ADaryses (ANovÀ) toonden aan dat alleen t.a.v. de
stratiflcaËle-kenmerken "reglo' en "soclaal econoulsch olveau' het percentage
proefpereoaen nl.et, geltJkerllJk over de onderzoekers was verdeeld (taUet 9.iS
en tabel 9.16). De verdellng van de staodplaatsen over de Èwee oaderzoekbue-gen en het werkscheoa van de tandartg-onderzoekers (nie, wanneer, waar)
llggen hleraan ten grondalag. De consequentle hlervan ls dat eventuele regÍo-
of sES-effecten nogellJk te wljten zÍJn aau observer-verachlllen. BtJ de
Presentatle van de betreffeade reeultaten wordt hLerop nader op teruggekoneÍr.

Tabel 9.15. Procentuele verdeLlng vao de (dentate) proefpersonen over de
acht onderzoekers en vÍer reglo'e (t - 2624).

Reglo

Onderzoeker Iotaal

I
2
3
4
5
6
7

8

L2 rb
916

13,8
1t,6
L2,3
13 ,3
14,0
12,8

IorI
915

10 ,0
8r1
9r8

L7 ,L
2L 16
L3,7

L2,5
9r1
612

14,9
14 ,9
13,8
12,5
L6,2

18,5 13,4
17,0 11,4
11,6 1013
13,0 11,9
L2,0 L2,2
11,9 14,1
Lz,L 1"512

3,9 11 ,6

Totaal zz 13 27 ,2 24,8 25,7 100,0

Tabel 9.16. Procentuele verdellng van de
ooderzoekers eo drÍe mÍlleu'e

(dentste) proefpereoneo over de acht
(SES) (n - 2624).

sEs

Onderzoeker Totaal

1

2
3
4
5

6
7

8

13,6
11,3
10,5
9r1

13,6
14 ,3
14 r5
L3,2

12 19
t1 r5
7r8

L2,7
13,3
13,1
15 ,3
13 ,5

13,5 13,4
11,3 11,4
LL,2 10,3
L4,2 11,9
10,4 L2,2
L4 ,3 14,1
15,8 15,2
9,1 11,6

Totaal 40,4 18,9 40 ,7 100,0
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9.6. Conclueles

- De Eeeate onderzoekavariabelen ln het tandheelkundlge onderzoek bliJkeneen acceptabele betrouwbaarheld te hebben, zodat tL netlngen in -het
kllntsch tandheelkundige onderzoek als getreót geslaagd re noemen zrJn.

- DutdellJk nlslukte netlngea (kappa < o.2o) werden alleen gevonden btJ denondvarlabelen:
vP-: kaakdevlatlee (kappa - 0.1r), stabilltelt vao de bovenprothese(kappa - O.9rl eo druhplaatsen (kappa - 0.12)i
ND-: altJnvlleeafwlJkÍngen (kappa - 0.14)

- t!Íet betrekklng tot de parodonÈale waarnemlngen bleken systematlschebeoordeJ.lngsverechtllen tuaaen de waarnerners te ziln opgetredàn. Mèt nameblJ de preaenta-:'e vatr deze gegevefls naar de strailflcatie-kenuerken"reglo ea "soclaal ecooonlsch rntlleu' dient hlernee rekenlng te worden
gehouden.

- De ueeate 8anetr8estelde varlabelen b1ÍJken een acceptabele betrourrbaar-held te vertooen (teet-reteet correlatle ) 0.50).

- Voot zover kan w-o1!en nagegaan ziJn er geen aystenetlsche verschll_len blJde tneede beoordelÍng. Dlt betekent dai het iett dat het duplo-onderzoeËnlet geheel "blind" koa worden ultgevoerd, nleÈ heeft geteia tot onge-rÍenate afwÍJktngen.

- 0p de conaequentles vau een aantar lage kappa-naarden za! blJ de presen-tatÍe van de resultaten worden teruggekomea.
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BLOK 4 ZELFZORGGEDRAG

1. Mondhyglënegedrag
- poetsfrequentie
1. 0n te beglnnen wl1 lk het net u hebben over het tandèn poetsen. Poetst

u uw tanden of doet u dlt elgenltJk zeldeo of nooit?
Ja; zelden/nooit

20. heeft zoëven gezegd, dat u oeeetal uw taoden poetst. Kunt u ou aangeven
hoeveel heer u doorgaane ln een week-end (due op zaterdag en zondag) uw
taoden poetst?
totaal aaotal keren poeteen Ín een week-end: ..keer; weet niet

21 . fïT6&eel keer poetst u doorgaans door-de-weeks uw tanden, due van
uaandag t/E /vrtJdag? 

-

totaal aantal keren poetsen door-de-week: ..keer; lreet nlet
- [öEi-ruft (gefluorldeerde) tandpasta
2. Gebrulkt u biJ het tanden poetsen tandpaeta?

(bljna) altljd; vaak; eouel zelden; noolt
5. Zlt ln de tandpasta dle u uoneateel gebrulkt fluorlde?

Ja; neen; weet nÍet
- mooeot van poetseo
22. Op welk moment of welke moneÍrten van de dag poetat u doorgaans uw

taaden?
-e norgens voor -t ontbljt; -s roorgene na 't ontbijt; -e niddags; -s
avonds na het et,en; -s avonde voor het naar bed gaaÍr; rra elke naaltiJd;
geen vast t.lJdstlp; op epeclale [ooenten; tuesendoor; anders, t.rr...

48. Gebrulkt u (ook nog) anCere ralddelen (dan een tandenborstel) oo uw
geblt schoon te houden en zo Ja, welk(e) nlddel(en) gebrulkt u?
(dentaL) floas, t.andztJde/tanddraad; tandenerokers; fluorlde gelee;
spoelwatet; poeder (b.v. Snokers, tendpollsh); plakverkllkkers; zout;
[otrddouche; epeclale (loterdenteal) tandenborstel; nondepl.egel; anders,
t.rr...; kent er geen; gebruikt er geeÍr

49. Iloe vaak gebruÍkt u deze olddelen?
!ílnstens Lx per dag, oinstene lx pet week of ninder dan 1x per week.

- gebruik tolddelen tegen aften
55. GebruÍkt u speciale olddelen tegea aften of doet u er lete anders aan

on het te voorkomen?
Boeasanl Borax (Boorwater); Jodluo; Kanlllethee; Rozenbottel; Zendium
(tandpasta); Aanetlpnlddel; ander ulddel; doe nlets; doe Lets andere;
weet niet.

2. @ggedrss
- hoeveelhetd uaaltÍJ<len per dag
56. Iloeveel naaltlJdeo gebrulkt u doorgaans per tlag?

1 oaalttjd; 2 EaslttJden; 3 naalttJden; 4 of meer rnaattljden; wÍsselt
- gebrulk + frequentle "tuesendoortjes"

NB. Ib nrers vmr de vragÉa onespoder€Ír @t dle ín de deflnltÍeve
rnageoll$t (zte bljlagen IV.e).



58.

6t.

IV. a.3

57. rk wll u nu LeÈs vragen over de dlngen dle u bulten de uaaltljden omgebrulkt. rk noem u een aantar produkten. runffi
produkten zeggen hoe vaak u deze tuese@gr, dus nlet tiJdens deDaaltljd, gebrulkr? u kunr uw ant6i@Ën reÈ behulp van deze kaarr.fruit, kop koffle ret BuÍker, kop thee ret suiker, koeÈ3e, gebakJe/stuk
taart, chocolaatJer.Dars, nut§, nllky-way, boterhau, beschuit, sÉukJe
kauwgom (sutkervrlJ), etukJe kauwgon (a1et sulke.r.ij), dropJÉ, snoËp1e(pepermunt, zuurtJe, toffee), glas chocolademft/fjoikiyogt,ritÉrant,' "-
glae relk, beker yoghurt r=t sulker of sÍroop, grai rrrsaiank (cola, 7-up, slnas, geeD mireraalwater), glae Jus d-orange/slnaasappefsap (ítt
pak of zelf bereld)
noolt; mlnder dan lx per week; minstens lx per week; lx per dag of reer
Hoe vaak gebruikt u deze produktea per dag?
frequentle zoetvermlJdÍag (incluslef motlef gebit)
Hoe vaakt laat u het eten van lets zoete of zoeÈigheld achterrrege,
oodat u dat slecht viodt voor het geblt?
(bÍJoa) altljd; vaak; soma; zelden; nooÍt

- frequentle productvernÍJdlng (inclusÍef notief gebit)
65. rk noen u nu weer een aantar produkten. Kunt u ítj ,"gg"n hoe vaak uhet gebrulk van deze produkten achternege laat onàat u denkt dat datslecht is voor uw gebit?

sooep, koekJes, suÍker ln de koffle, suÍker ln de thee, zoetlgheid als
broodbele g, gebak/cake
n.v.Ë./gebrulk nooÍt; altlJd; vaak; sons;

3. Tandartsbezoek
- MOIENT G;EM;ET
L25. Iíanreer bent u voor het laatsÈe voor uzelf blJ de tandarts geweest?

korter dan 6 maanden ger.eden; 6 t/o ll naanden geleden; n í/a 24
maanden gereden; 2 tot 5 Jaar geleden; 5 jaar of langer geleden; noolr
gelree8t

- frequeotle tandartebezoek afgelopen 2 Jaar (inclusief aard van bezoek)126. Er zÍJn over het algereen 3 redenen waaron rrEnsen naar de tandarts
gaan; ze kunnen gaan:
- voor een controle
- ondat ze ergena raat van hebben (b.v. kÍesplJn), dus een kracht

hebben
- ze kunnen terugkoren oE een behandellng af te laten naken (waarbij

mestal de keer daarvoor een afspraak la genaakt wanneer rren terugzal korren).
van de keren dat u rn de afgelopen 2 Taar naar de tandarts bent
gerreest, hoeveel keer betrof het toen:
een controle .. keer nooÍt weet niet

weet niet
weet nlet

een klachtenbehandellog .. keer noolt
een herhalingsbezoek .. keer nooÍt

4. Curatleve behaodellnsskeuze
- iiire.rffi
132. rs er biJ u ln de afgelopen twee Jaar eeo tand getrokken of een kroon

geplaatst?
Jar.tand getrokken; Ja, kroon geplaatst; Ja, belde; neen, geen van
belde

r33. Ileeft uw t.andarta u toen de keuze voorgelegd om deze tand of kles te
trelckeo èf ln plaata van trekken een kroon te plaateen?
Ja; rnen; weet nÍet

zelden; nooiÈ
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- keuze voor rtrekkent, of ttkroon plaatsenrr
134. Voor rEelk van belde heeft u toen gekozen?

trekken; kroon plaatsenl anders

BLOK 5 SPECIFIEKE DETERHINANTEN MOND}TYGIENEGEDMC

l. Kennls
- redenen-iii6-r/etrect van poetsen
9. welke redenen kent u Íraarom het in het algerreen belangrilk ls dat

rensen hun geblt schoonhouden?
IIet gaat hlerblJ nÍet alleen om wat blJ uzelf belangriJk Ís.
tegen: pljn, plak, tandsteen, bacteriën
voor behoud van: tanden/gebÍt, glazuur, tandvlees
anders, nl.: moole/witte tanden (utterJ.iJk), frisse snaak/gevoe1,
frisse adem, algemene hygtëne, gezondheÍd, actlverlng speeksel
nog anders, t.rí.:... lleet nlet

- gerrenste poetsfrequeDtie
44, Kunt u aangeven hoe vaak u volgens de EandarEs per dag uw tanden moet

poe tseo?
minder dan lx per dag; lx per dag; 2x per dag; 3x per dag; meer dan 3x
per dag; zo vaak mogelÍJk; geen tandarts; noolt gezegd; rÍeet nlet

- bestaan fluorlde
3. Heeft u we1 eens gehoord van fluorlde Ín Èandpasta?

Ja; neen
- effecÈ fluorlde
4. Kunt u mlj zeggen waar deze fluoride voor dient?

tegen: .plJa, plak, tandsteen, bacterlën
voor behoud van: tanden/gebtt, glazuur, tandvlees
anders, nl.: rnooie/wltte tanden (ulterlljk), frisse snaak/gevoel,
frlsse adem, algerere hygiëne/gezondheid, actlverlng speeksel
nog anders, t.rí. : .... weet nÍet

- besÈaao enzytten
45. Ileeft u wel eens gehoord van enzymen Ín tandpasÈa?

ja; reen
- effect enzymen
46. Kunt u mlJ zeggen waar deze enzymn voor dienen?

tegen: piJn, plak, tandsteen, bacterlën voor behoud van: tanden/gebit,
glazuur, tandvlees anders, nI.: moole/wltte tanden (uiterlljk), frlsse
snaak/gevoe1, frÍsse adem, algerene hygiëne/gezondheLd, activerlng
speeksel nog anders, t.ur.:... lreet niet

- bestaan andere Mll-middelen
47. KenÈ u nog andere nlddelen dan een tandenborsteJ. en tandpasta om het

geblt schoon Ee houden en zo Ja, welke niddelen kent. u?
dental f loss/ Eandz Íjde / tanddraad ; tandenstoke rs ; f luorlde ge lee ;
spoelwater ;poeder (b.v. Smokers, tandpollsh); plakverklikkers;
zout; monddouchel specÍale (lnterdentaal) tandenborstel; moadsplegel;
anders, t.rs.; kent er geen; gebrulkt er geen

- tandplak
51. Kunt u nlj zeggen wat tandplak is?

aanslag/afzetting op tanden; etenreaten op Eanden; bacterlën op tanden;
vull/snertgheld op tanden; aanslag roken/koffle/hard rilater;
anders, È.w...; weet niet
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- Èaudsteen
52. En kunt u nlJ vertell,en wat tandsteen is?

ve rharde /ve roude rde aanslag/ [ïi?!Ï3§ ve rkalkte /ve rs teende aans lag ;
aanglag water/thee (keteleteen); aanslag van roken; aanslag
(eteasresten) op taoden/tandplak; kalk/steen/gruls op de t.anden;
kalkaanslag; anders, t.w...; weet niet

- afteo
53. Kunt u mlJ zeggen net aften zljn?

zraeertJes/blaartJes/plJnllJke plekJee/blaasJes tn de mood;
andersr t.rr...; weet niet

10.

2. Motleven
notlevei-ffi(Poetsers)
ZoJutst hebbeo we gevraagd om wat voor redenen het belangrlJk kan ziJn
on de tanden te poetsen.
Nu zou 1k graag wlllen weten waaroo Lurí tanden poet.sÈ.
voor het behoud van: geblt/tatdenlElízuur, tegen tandbederf
voor het behoud vao: tandvlees
friese adenlfrlsse snaak/gevoel; ulterllJk/moole ríltre tanden; relnigen
nood/gebit ; ve rwÍJ de ren e tena re s ten/p1ak/aanslag ; a1 gere ne
}:rygíërclgezondheld; ulnder tandartskosten; advles taadarts; advÍes
aoderen; angst voor kunstgebit; angsÈ voor plJn/tandarts; uit
gewoonÈe/aangeleerd; anders, t.w...; weet nÍet
(motleven vóór 1n orde van belangrlJkheid)

1lA. Kunt u mlJ zeggen welke van de zoëven door u genoemde redenen het Eeest
belangrlJk ls?

llB. Ea welke ls de op één na belangrlJkste?
llc. En rrelke ls de op twee na belangrlJkate?
- geloof ln effectlvlteit
12. Kunt u mlJ zeggen ln hoeverre tandenpoetsen helpt

voor het behoud van: gebit/tanden/glazuur, tegen tandbederf
voor heÈ behoud van: taodvlees
frisse aden; frlsse snaak/gevoeJ.; u1terllJk/moole witte tanden;
relnlgen mond / geblt ; ve rwlJ de re n e te nsre sten/p1ak/aans lag ; algere ne
hyglëoe/gezondheld; nlnder tandartskoeten
het helpt: zeer goed; goed; nleÈ zo goed; nauwellJks; rreet niet

- Eotleven Eegen (Poetsers)
13. Het koDt wel eeng voor dat u uw tanden oiet poetst. Kunt u zeggen

rraaron dat dan ls?
geen tÍJd/Seen zln/vergeten; geen tandenborstel 1o de buurt./geen
gelegenheld; te laat aaar bed/te moe; n€r feest/drukke dag/op
vakaotle/werk e.d.; vlnd het vervelend (snaak, piJnllJk); geloof nlet
dat het helpt/niet zo belaagrLJk; zÍekte; anders, t.!r...1 ik vergeet
tret nooitl rreet oiet
(rnotleven tegen ret sterkteaanduÍdtng)

14. Kunt u niJ zeggen hoe vaak het voorkomt dat u heÈ poetseo overslaat
varnÉge geen tiJd/;geen zÍn/vergeteo; geen tandenborstel 1n de
buurt/8eeo gelegenheld; te laat naar bed/Ee moe; na feest/drukke dag/op
vakaotle/rrerk e.d.; vlnd heÈ vervelend (snaakrpljnlljk); geloof nler
dat het helpt/ntet zo belangrlJk; zÍekte; anders, È.rr...
heel vaak; vaak; soue; zelden; weet DÍet

- geloof ln effectivitelt taodpasta
A. Een goede tandpasta kan gaatJes voorkoren

heel vaak; vaak; eons; zelden; weet nlet
A. Eeu goede tandpasta kao Eandvleesooteteklngen voorkonen

heel vaak; vaak; aooe; zelden; weet nÍet
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A. Een goede tandpasta kan aften (blaasJes) voorkomen
heel vaak; vaak; aoae; zelden; neet nlet

A. Een goede taadpasta kan plak vootkomen
heel vaak; vaak; sous; zelden; weet niet

A. Alle tandpaata'a zlJn even goed zol"ang er &aar fluorlde Ln zLt
heel vaak; vaak; eoual zelden; ríeet nlet

- uotÍeven vóór (Nlet-Poetsers)
L7. Wat zouden voor u notÍeven zlJn on eventueel wèl of vaker uw tanden te

poetsen?
voor het behoud van: gebit/tanden/glazuur, tegen tandbederf
voor het behoud van: taddvlees; frleae ademl frlsse snaak/gevoel;
uiterliJk,/noole wl"tte tanden; reÍnÍgen nond/gebit; verwlJderen
eteareeteo/p1ak,/aanalag; algenene hygÍëne/gezondheld; mlnder
tandart8kosten; advieo Èandarto; advÍee anderenl angst voor kunstgeblt;
aoget voor piJn/tandarte; utt gewoonte/aangeleerd; anders, t.rr...; Ireet
nlet
(uotleven v6ór ln orde vatr belangrlJkhetd)

18A. Kunt u BIJ zeggen rselke van de zoëven genoemde redenen heÈ Beest
belaagrtjk ls?

188. Eo welke ie de op één na belangrlJkete?
18C. Eo velke ls de op trree oa belangrlkEte?
- geloof ln effectlvlteit
19. Kunt u olJ zeggen ia hoeverre tandenpoetsen helpt

voor het behoud yan: Seblt/tanden/g1azuur, tegen tandbederf
voot het behoud van: tandvlees; frlooe aden; frlose enaak/gevoel;
uiterLlJk/moole nÍtte tanden; relnlgen nond/geblt; verwlJderen
eteasreaten/plak/aaaelag; algemeoe hygtëne/gezondheld; ulnder

. taodartskosÈen
het helpt: zeer goed; goed; nlet zo goed; nauwellJks; weet nleË

- notieven tegen (Ntet-Poetserg)
15. ZoJuist hebben wlJ u gevraagd waarom het ln ln het atgemeen belangrlJk

kan zlJn dat oen zlJn tanden poetet. U heeft zoëven opgegeven dat u uw

tanden zelden of nooit poetst.
Iíaaroo poetst u ulr tanden zelden of noott?
geetr ttJd/geen zin/vergeten; geen taodelrboretel ln de buurt/geen
gelegenheld; te laat naar bed/te moe; na feest/drukke dag/op
vakantle/werk e.d.; vlnd het vervelend (smaak, pijnlljk); geloof nlet
dat het helpt/niet zo belangriJk; zÍekte; anders, t.w...; lk vergeet
het troolt; neet nlet
(uotleven tegeo Det sterkteaanduldtng)

16. Kunt u nlj zeggen hoe sterk de zoJulst genoemde motleven spelen?
heel aterkl aterk; alet zo aterk; nauwellJks; \íeet nlet

NB. De ret eelr A g@E{cte vragen zlJn utt lnvulfotuiller A (zte elrde van

bd.J1"8e W.e) en kerrnn <b antmord alter'natievenl teLemaal Ee eens;

@ eeos; niet Ge eens; nlet ffir eens; helensal ntet E eeng
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3. Gewoonten
- autouatFne-fàfreopoeÈsen (door-de-weeks en ln -t week-end)
42. BIJ een aantal rrcDaen gebeurt het poetaen autonaÈ.lsch; ze hoeven er

nleÈ specLaal aan te denken om het te doen. IIoe gaat dat bij u door-
de-weeks, (dus van raandag tot en ret vrtJdag)?
gaat blJ mLJ altljd autor8atlsch (vanzelf); het ls een vaste ge!íoonte;
gaat bÍJ nÍJ rneeetal automatlsch; lk moet er steede aan denken om het
te doen, anders vergeet Ík het; lk doe het alleen ale lk er op gewezeo
wordt; verschllt/!.laae1end; anders, t.rí....

43. Ea hoe gaat dat blj u Ín het week-end (due op zaterdag eo zondag)?
gaat bÍJ nÍj alttjd eutomatlsch (vanzelf); het is een vaate gerroonte;
gaat btJ nÍJ meeetal autonatlsch; lk noet er steeds aan denken om heÈ
te doen, anders vergeet Ík het; Ík doe het alleen als lk er op genezen
wordt; verschÍlt/wÍeeelead; andere, t.w....

- trvagtheÍdtt van geiroonte
A. IIet ls bLJ nlj een vaate gerroonte on nlJn Èanden te poetsen
A. Tanden poetaen Ís lete waa er biJ niJ genakkelilk inechlet

BLOK 6 SPECIFIEKE DETERI.{INANTEN VOEDINGSGEDRAG

l. Kennis
- eulkergm-iE div. voedlngslraren
64. Ik noen u nu een aantal produkten. Kunt u voor leder van deze produkÈen

aaDgeven of daar oaar urÍ renlng reel of geen sulker ln zlt. Het gaat
hlerblJ om zowel oatuurLijke als toegevoegde sulkers.
gedroogde vruchten (krenÈen,rozlJnen,e.d.); wit brood; koekJes; drop;
appel; banaanl chocouel; nelk
rrcl sulker; geen suiker; weet nlet

- effect van suiker

2, Uotieven
- smaak
59. Waar houdt u ÍEer van; houdt u Deer van zoetigheÍd of van hartlge

dlngen of houdt u van allebel evenveel?
reer van zoet; neer van hartlg; a11ebe1 evenveell weet nlet/geen nenlng

- orale behoefte
A. Ik zorg ervoor dat 1k snoep alrlJd dlrect blJ de hand heb
A. Ilet kont vaak voor det Ík mlJ erger als er geeÍr snoep, koekJee,

frledraok e.d. in huie bl-lJken Ëe z{n
- effectlvitelÈ suikervernlJdlng
A. Door geen suÍker te gebruiken voorkoo Je dat Je Eanden worden

aangetast.
- ptjo/gevoellgheld
62. Àla u zoete dingen eet, krljgt u dan wel eens piJn aan uw tanden en zo

Ja, komt dat dan vaak of aome voor?
Deen, noolt; Ja, aous; Ja, vaak

- kosten
A. Als snoep en koekJes goedkoper zouden zÍJn, zou 1k het vaker eten
- eoclale druk
63. IIoe vaak worden er bÍJ u thuls oprerklogen gemaakt, zoals "sn@p eens

uat Elnderr', "doe eeoa wat nÍnder sulker Ín Je thee of koffle'r, "eet
eena sat mÍnder zoetlgheld op Je brood" e.d. oodat dat slecht zou zlJn
voor de tanden?
(bljna) altiJd; vaak;8oms; zeldenl noolt
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3. Gewoonten
60. oeokt u?i:ïrffiena aau a1s u lets zoeÈa eet dat het

cs-ul!.?
Ja; neeo

BLOK 7 SPECIFIEKE DETERMINANTEN TANDARTSBEZOEK

slecht ls voor het

1. Kennis
- behandel-Iï§nogetlJkheden tandarts/huisarts blj dlverse klachren
130. rk noen u zo dadellJk een aantal krachten. Kunt u voor iedere klacht

aangeven of Je voor dle klacht blJ de tandarrs terecht kunt, blJ de
hulsarts, blJ belden of blJ geen van belden?
"knappenderr kaken; pÍJoliJke kaken; blaartJes of zweertjes í-n de mond;
gevoel-lgheid voor warn of koud eten/drlnken; niet mooLe stand vao de
tanden; vaak in de wang of tong biJteo; scheefgegroelde kiezen; slechte
aden; elechte smaak; verkleurlngen van t,anden/klezen; plJn (ntet verder

. aangeduld); problennn uet gedeelrelljk kunsrgebtr/plaai1à/frarre;
probleren ne! spreken; problerren met kauwenl onÈstekÍngen in de mondl
bloedend tandvlees
kun Je voor naar de tandarts; kun Je voor naar de hulsarËs; kun Je voor
zowel naar tandarts als hulsarts; geen van beiden; weet ní.et

- curatleve mogeliJkhedeo
l3r. Kunt u van de volgende uLtspraken aangeven of ze volgens u Juist of

ooJuiet ziJn?
ars er eea onÈstekÍog aan de wortels van een kies zlt, kan de kies
alleen nog maar getrokken worden;
als een kies tot het tandvl"ees ls afgebroken, kan hlJ toch nog
gerepareerd vordenl all-een 1n de kinderJaren kunnen tanden die scheef
staan nog rechtgezet worden; tand8teen verwlJderen helpt tegen bloedend
tandvlees; een kunbatgeblt behoort onn de paar Jaar door de Èandarts
geconÈroleerd te worden;
Juist; niet juÍst, nlet onJulst; onJulst; rreet niet

71. Als eea tand of klee al fl-Ínk Ís aangetast, dan kan de tandarts
verschillende dlngen doen; htJ kan hem blJv. trekken naar wat denkE u
daÈ hij nog rreer kao doen om hem te behouden?
nlets; vulIen/boren/lnlay naken/plornberenl kroon plaatsen; stlfttand
plaatsen; lrortel- of zenuwkanaalbehandeliag; stukJe aanplakken/
composletvulllng; aoders, t.Í{....; lreet nlet

- Preventieve mogelÍJkheden
72. Als biJ een controlebezoek blljkt dat u geen gaatJes ln uqr tanden

heeft, zlJn er dan nog dlngen die een randarts voor u kan doen, ret
andere woorden dlngen on te voorkomen dat er lets aan ulr geblt komt?
nlets ; tands Èeen, plak ve rwÍJ de re n/po11J sten/ re lnlge a;
f luorlde be hande 1 tng geven ; voorl icht lng/ poe t s ins truct ie /advie s ge ve n;
rBntgenfoto-s maken; tandvlees controleren; anders, t.w......; weet
nie E

- ge!íensLe frequentle controlebezoek
L27. Heeft uw tandarts oolt tegen u gezegd hoe vaak u voor controle naar de

tandarts noet gaan ea zo Ja, wat heeft htJ toen gezegd-
vaker dan 2x per Jaar; 2x per jaar; lx per Jaar; minder dan lx per
Jaar; alleen biJ plJo/klachten; heeft de tandarrs nooiÈ gezegd

I28. En hoe vaak denkt uzelf dat u noet, gaan?
vaker dan 2x per Jaar; 2x per Jaar; lx per jaar; mlnder dan lx per
Jaar; a11een blJ plJo/klachten; nooLÈ

- sanerlngskaart
105. I{eet u !íat een eanerlngskaart ls?

Ja; neen
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106. Hoe lang 1s volgens u een aanerlngskaart geldig?
korter dan een half Jaar; half Jaar; tussea half en één Jaar; tuasen
I Ll2 en 5 Jaar; 5 Jaar of langerl rreet Diet

- veratrekklngen ziekenfondsstaodaardverzekertng
107. Ik noen u dadellJk een aaotal tandheelkundÍge handellngen. Kunt u mlJ

zeggen of voor gesarnerde zlekenfondsverzekerden deze handellngen
geheel, gedeeltelUk of nleÈ vergoed worden op basls van het gewoÍE
( etandaard) zlekenf ondapakket?
het trekken van eeo tand of kles; het verwljderen van tand8teen; het
vullen vao een kies; een zenuwkanaal-behandellng; een volledig
kunstgeblt; het plaatsen van een kroon; een cont.rolebezoek
geheel; gedeeltellJk; niet; weet nlet

- reële kosten dÍveree behandellngen
110. Iloeveel denkt u dat het kost om een kles (geen verstandsklee) te laten

trekken; ervan afgezleo of u de kosten zelf voor uw rekening rleent of
dat het zlekenfonde of uw verzekering deze kosten betaalt?
f..........zlekenfoods; f..........particuller; \reet niet

111. Hoeveel denkt u dat het kost om een kleÍoe vull1ng ln ééo kles te laten
nakeu?
f.........zlekenfonde; f. ..partlculler; weeE nlet

ll2. Iloeveel denkt u dat een controlebezoek kost?
f.........ziekenfonde; f. ..partlculler; weet nlet

l13. Hoeveel deakt u dat een konpleet kuostgebÍt kost?
f..........2Íekeofonds; ...particuLlerl weet nlet

2. Motleven
- berelkb;;;EËf-
9ó. Staat u Íngeschreven bÍJ een tandarts (of groepspraktijk)?

Ja; oeen
97. Iloe lang Btaat u daar a1 tngeschreven?

korter dan een half Jaar; ll2 tot I l/2 Jaar; I l/2 ror 2 tll Jaar;
2 ll2 tot 5 Jaar; langer dan 5 Jaar

98. l{ae u daarvoor ergens eadere lngeechreven of had u toen géén randarts?
ergena aoders; geen Èandarts

103. Vlodt u dat als u klachten heeft u genakkellJk blJ de taadarts terecht
kuot?
heel gemakkellJk; genakkeltJkl nornaal; nÍet genakkellJk; helernaal nier
gemakkeltJk; rreet olet

- gelegenheid
124. Kunt u doorgaans genakkellJk tiJd vrlJmaken om naar de tandarts te

gaan?

Ja, genakkellJk; gaat wel, hangt er van af; reen, rnoelllJk; gaat noolÈ
naar de tandarts

- ang8t
ll9. Ileel veel rneneen voelen zÍch angstlg of geepanoen a1s ze naar de

tandarte Eoeten. Iloe ls dat blJ u; voelt u zl,ch dan zeer angstig
gespannen, au8§tlg geapaonen, gaat het wel of voelt u zlch helemaal
ntet angetig/gespaoen?
zeer angsti.g/gespanren; ang8ttg/geBpennen; gaat wel; helenaal nlet
augstlS/Sespannen; ga ooolt

120. Veel rensen stellen het bezoek aan de tandarte ult, oodat ze bang zlJn
voor plJn. Ie daÈ blJ u ook heu geval?
Ja; rnen; gaat noolt aaar de tandarts

f21. Als u zeker zou eeteo dat uw tandarts piJaloos zou behandelen, zou u
dan (vaker) gaan of zou dat voor u nleÈ veel ultnaken?
vaker gaan; maakt nÍete ult; gaat oooit; weet nlet
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- kosten
f08. D,enkt u er, voordat u naar de tandarts gaat, aan hoeveel het gaat

ko6ten?
Ja; neen; gaat nooit naar de tandarte

- sociale druk
I23. I{ordt u door mensen uit uw naaste ongevlng (famllte/kennissen e.d.)

heel sterk, sterk, alet zo sterk of heleroaal nlet aangespoord om naar
de tandarts te gaan?
heel sterk; sterkl nÍet zo sÈerk; helenaal niet; gaat noolt naar de
tandarts

- relatie net tandarts
104. Ik ooen u een aantal keomerken dle tandarEsen 1n meer of mlndere nate

kunren bezltten.
Vlndt u daÈ uw tandart8 (c.q. de ÍEeste tandartsen) de volgende
kenrerken ln voldoende of onvoldoende mate bezlt(ten)?
deskundlgheld in zlJn (hun) vak; vriendelljk in zijo (hun) optreden;
gerusÈste1lend ln zÍJn (hun) benaderlog van patlënten; mdedeelzaan blj
wat hlJ/zlJ gaat/gaan doen; bereid patlënten me te laten besllssen bil
eeu behandellng; lnformatlef over rrat het beste 1s voor het geblt;
geduldlg als hiJ (ze) Je behandelt (behandelen); belangetellend in ziJn
(hun) patiënten; nau!Íkeurlg blJ z{n (hun) werk; bereidwllltg om direcr
btJ kleaplJn klaar te Etaan; handlg ln zlJn (hun) werk
voldoende; noch voldoende, noch onvoldoende; onvoldoeade; \íeeÈ nLet

- geloof ln effectlvitelt (alg.;
A. De tandarte speelt een belangrlJke rol btJ het al dan nlet kunnea

behouden van Je elgen gebit.
- geJ.oof 1n effectlvÍte1Ë controlebezoek
A. Door regelnaEig naar de tandarts te gaan voor coDÈrole voorkom Je dat

Je plJn krljgE aan je Èanden en klezen.
- geloof in effectlvltelt klachtenbezoek
A. ÏÍat een tandarËs voor Je kan doeo al8 Je eenmaal klachten hebE is heel

belangrlJk voor het behoud van Je geblt.
A. Voor klachten hoef Je niet altljd naar de tandarts te gaan; vaak gaan

ze vanzelf over.
- nare ervarlngen
L22. Ileeft u wel eens nare ervarlngen btJ de ÈandarÈs gehad?

heeL erg naar; erg naar; gaat wel; niet erg; helenaal nlet erg Íreen;
gaaÈ nooit naar de taDdarts; weet nÍet

3. Gewoonten
- automatGGTF"nr.lfsprekendheld conÈrolebezoek
I01. Is het voor u een vanzelfsprekendheld om eens ln de zoveel cljd naar de

taDdarts Èe gaan voor een cofltrole of rnoet u er nEesEal enlge tiJd over
nadenken om re beóffi-oTïpïf of niet?
varuelfsprekendhetd; oeestal eersÈ nadenken; anders, t.rr....

- automatlsme/vanzelfeprekendheid klachtenbezoek
102. Ie het voor u een vanzelfsprekendheld dat u, \íanneer u rrcrkt daÈ er

Íets Det uw tanden aan de hand is, direct een afspraak ret de tandarts
maakt, of ooet u er rreestal enlge tiJd over nadenken om te besluiten om

eea afspraak te maken of nlet?
vaozelfBprekendheld; Deestal eerst nadenken; anders, t.w......
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BLOK 7A SPECIFIEKE DETERI.íINANTEN CBK

l. Hotleven
- motleven-EËFtrekken/kroon plaateen
135. I{aaron heeft u toen voor dle behaodelÍng gekozen?

advlea tandarts; leek olJ het beste voor het geblt; was goedkoper;
andersrt.Ír.... ; rreet nlet

BLOK 8 ALGEMENE DETERUINANTEN

l. Kennls
- gebltszm
6. Iíat zlJo de Ewee mest belangrÍJke aandoenlngen/afwiJklagen aan het,

gebit, waardoor nnn op den duur zlJn tanden en kiezen kan kwiJtraken?
l. cariës, gaatJes, wolf, tandrot/bederf e.d.; 2.Èandvleesproblemn/
onsteklngen, parodontltis, bloedend tandvlees; 3. anders, t.rr.....
4. weet ntet

- oorzaken carlës
7. U rreet dat u gaatjes ln de tanden en klezen kunt krlJgen. !íaardoor

onÈstaan volgens u dle gaatJes?
voedselresÈen; sulker, snoep, zoetÍgheld, verkee rde /onge zonde voedlng ;
p1ak, aanslag, bacterlën; slecht (niet) poetsen/slechte verzorglng; te
hard poetsen/verkeerd poetsen; gebrek aan vitamlre C;
aanleg/erfellJkheld/coostltutle; kalkgebrek; anders, t.w... ; weet nLet

- oorzaken parodontale probleren
8. Naast gaatjes kan men ook tandvleesprobleren (blJv. bloedend tandvlees)

krlJgen. l{eet u waardoor deze ontstaao?
voedselrestenl sulker, snoep, zoetlgheld, verkee rde /ongezonde voedlng ;
plak, aaoslag, bacterlën; slecht (niet) poetsen/slechte verzorging; te
hard poetsen/verkeerd poetoen; gebrek aan vltamlne C1

aaoleg/erfellJkheld/coDstitutle; kalkgebrek; anders, t.rr...; neeÈ nlet
- factor con8tltutle
69. Er zlJn Denaen met zo-n sterk geblt dat zlj er blJna nlets aan hoeven

Èe doen on tot op hoge leeftlJd een goed geblt te behouden. Voor
hoeveel procent van de bevolklng is dat denkt u het geval?
meer dan 802; 51 tot 801; 20 tot 502; mÍnder daa 2Ol; lreet nlet

70. Er ziJn ook ensen dile zo'n zwak geblt hebben d,at zLJ, ondanks daÈ zLJ
er veel aan doen, toch op den duur hun tanden en klezen verllezen. Voor
hoeveel procent van de bevolklng denkt u dat dit geldt?
reer dan 802; 5l tot 802; 20 Èot 502; nlnder dan ZOZi rreet niet

- lange teroljn consequentles slecht onderhoud
68. Als Je Je elgen tanden en klezea laage tlJd ntet onderhoudt, dan heeft

dat op den duur mestal een aanËal nare gevolgen.
lIelke gevolgen derikt u dat er oa verloop van Jaren op zullen treden?
carlës, g".i1es, taodwolf, tan@ tanden/klezen,
vulltagen; plJn; tandvleesprobleren; terugtrekkend/bloedend tandvlees ;
kosten/hoge tandartarekenÍng; kunstgebit; alinkende kaken
(botresorptte); algeheel verval; anders, t.rr...; tteet nlet

- voordelen kunstgeblt
74. lÍat zlJa volgene u de voordelen vaa een kunstgebit Èen opzichte van

elgeo iaoden eo klezen@at on algerene voordelen en dus nleÈ
alleen om rrat voor u persoonlljk van belang ls.
geeo/Dlnder kleeplJn/gaatjes; rnooÍer; geen/nlnder kosÈeo; makkellJker
Bchoonoaken; geen/olnder angst; geen voordelen; geen/nloder
taodarÈsbezoek; anders, t.w...; weet niet
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- nadelen kunsEgeblt
75. t{at ziJn de nadelen vao een kunetgeblt boven een elgen gebÍt?

Ilet gaat om algererc nadelen, dus nÍet alleen om vrat voor u persoonllJk
van belang ie.
probleren met sprekeo; ellnkende kaken/lnvallend gezlcht; kosten;
probleren met kauneo/etetr; mÍnder nooi/uiterliJk; schoonmaken;
problemn met lachea/schreeuwen/geeuÍíen; l-os zltten van heÈ
geblt/klappe ren/paevorm; minde r smaak/gevoel ; s teeds moe ren ve rnleuwen
(rellnlng/rebaslag; plJn/brandend gevoel./lrritatie randvlees ;
voedselresÈen eronder; echaamte (bljv. bÍJ het in- en ultnemn); niet
kunnen rrennen (volle oond/vreemd ding); Jezelf ttmlnder of oud voelentt;
andere, t.w....; geen nadelen; weet nÍet

- oornale gebltstoeetand
79. Hoeveel tanden en klezen heeft een volwassen mena normaal (1a het

totaal dus, Lncluslef verstandskÍezen)?
....tanden eo klezeu; geen enkele; rreet nÍet

- elgen gebitstoestand (1n relatLe oer TKO)
80. Weet u zo ult uw hoofd hoeveel tanden en kLezen er blj u ziJn

getrokken?
Verstandsklezeo dient u wel nee Ëe tellen; nelktanden niet.
.....tanden en klezen; gffi enkele; !Íeet nlet

81. Stel, dat u nu naar de tandarts zou moeten voor controle, denkt u dat
er biJ u tanden en/of klezen getrokken zouden moeten worden?
Ja; oeen; ríeet nlet

83. DenkÈ u dat u Eandsteen zult hebbeo?
Ja; neen; ríeet niet

82. Deakt u dat de tandarÈs dao ooÈstoken tandvlees (bloedend tandvlees)
zal constateren?
Ja; reen; weet niet

2. Motleven
- (a1sere6i)-ffirgdheÍd
91. IIoe bezorgd bent u over de toekomst van uw geblt of mondgezondheid?

heel bezorgd; bezorgd; niet erg bezorgd; helemaal oÍet bezorgd
92. I{aaron maakt u zlch zorgen; \{at denkt u dat er za1 gebeuren?

plJn aan tanden of kiezen; gaatJes/verlles/afbrokkelen van tanden en
kiezen; tandvleesproblerea; mondblaasJes (aften); probleren met
kroreo/bruggen; verBtandkiezen; ulterllJk van het gebit/staod van de
tanden; kunsÈgebit krlJgen; anders, t.w.....; weet niet

- geperclpleerde vatbaarheld carLës
84. De een krijgt snel gaatJee Ín zlJn tanden ofwel ls vat.baar voor het

krlJgen van gaatjee, een ander ls veel ninder vatbaar. Hoe denkt u der
dat biJ u ls?
heel erg vatbaar; erg vatbaar; geniddeld, normaal; nlet erg vatbaar;
helenaal niet. vatbaar; rreet niet, noolt orrer nagedacht

- geperclpleerde vatbaarheld paro
85. I)e eeo heeft snel last of ls erg vatbaar voor trct kriJgen van

aandoeoÍngen aan het tandvlees, een ander heeft daar veel nlnder last
van. Hoe denkt u dat dst biJ u ts?
heel erg vatbaar; erg vat.baar; genlddeld, normaal; niet erg vatbaarl
helenaal niet vatbaar; teet olet, noolt over nagedacht

- gepercÍpleerde vatbaarheld aften
86. De een heeft sÍ81 last vao aften of nondblaasJes, een ander heeft daar

veel nlnder last vao. Hoe denkt u dat dat blJ u Ís?
heel erg vatbaar; erg vatbaar; gemlddeld, normaal; nleÈ erg vatbaarl
helenaal nÍet vatbaar; weet nlet, noolt over nagedacht
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- verhrachting kuostgebÍt (ttgeperclpleerde vatbaarheid'r)
76. Deokt u zelf oolt een (koupleet) kuoatgebit re zullen krlJgen?

Ja; rcen; rreet olet, noolt over nagedacht
77. Over hoeveel Jaar denkt u dat dat zal gebeuren?

0-4 Jaar; 5-9 Jaar; 10-19 Jaar; 20-29 Jaar3 30 Jaar of reer; weec nler
- geperclpleerde ernst carlëg
88. IIoe erg vlndt (zoudt) u het (vinden) on gaatjes ln tandeu en kLezen Èe

kriJ gen?
heel erg; erg; gaaÈ wel; nlet erg; helemaal nleE erg; weet nleÈ
geperclpleerde ernat paro
IIoe erg vlndt (zoudt) u het (vinden) om bloedend tandvlees Èe hebben?
heel erg; erg; gaat wel; nlet erg; helenaal nlet ergl weet nlet
geperclpleerde ernet verlles van een kies
IIoe erg vindt (zoudt) u het (vlnden) orn een kles heleraaal Èe verLlezen?
Iíe bedoelen hlerbÍJ Diet een verstandshlee.
heel erg; erg; gaat ne1; nlet erg; heleuaal nlet erg; rÍeet nlet
gepercÍpleerde ernet aften
Iloe erg vlndt (zoudt) u het (vÍndeo) om nondblaasjes te hebben?
heel erg; erg; gaat rel; nlet erg; helenaal niet erg; weet nJ.et
gepercipieerde erost kunstgeblt
Iloe erg zou u het vlnden om een (konpleet) kunstgeblt te krlJgen?
heel erg; erg; gaat wel; niet erg; helemaal niet erg
gepe rcÍpÍee rde ef fectlvlte 1t
0f Je een slecht geblt krtJgr staar blj Je geboorEe a1 vaet.
Als Je genoeg geld hebt kun Je Je t.anden en klezen te allen tlJde
behouden.

A. Ale Je over de Julste lnformatie zou beechlkkea kuo Je ervoor zorgen
dat het elgen geblÈ behouden blÍJft.

A. I{at Je ook probeert, Je tanden en klezeu gaan toch verloren.
A. Als Je echt wllt kun Je Je eÍgen geblr behouden.
- flnanclële offerbereldheld
95. stel, dat uw geblt er elecht aan toe la. Hoeveel geld bent u bereld ult

te geven on uw elgea gebÍt te behouden waoÍreer u het zelf zou moeÈen
be talen?
0-200 gulden; 201-600 gulden; 601-1000 gulden; lOOr-l5OO gulden;
l50l-2500 gulden; 2501-4000 gulden; 4001-8000 gulden;
8001-10.000 gulden; t0.001 gulden of reer; weer nler
nlvo-e van zorgverlenlng
Deokt u dat wanoeer Íenand zlJn geblt niet goed verzorgt, dlt lnvloed
zal hebbeo op de hulp, dle de behandeleode tandarts geeft. D,enkt u dat
hlJ dan een betere of nlnder goede hulp geeft of maakt dat nlets uit?
minder goede hulp; betere hulp; maakt nÍets ult; weet oLet

- belaog gebltsbehoud
A. Ik vind het belangrlJk on miJn eigen tanden mooi gaaf te houden.
A. Ik ben trots op het feit dat lk nog eigen tanden heb.
A. ÈGt een kuostgebÍt zou lk nlJ geen volwaardig rena dner voelen.
A. Voor een kunstgeblt zou ik me echarcn.
A. Ik zou het llefst zo srpl nogeltJk een kuostgeblt willen hebben.
- houdlng t.o.v. paroproblercn
A. GaatJee ziJn een veel groter probleen dan tandvleesprobleren.
A. Tandvleeeontetekingen koren nlet vaak voor.

73.
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BI.oK 9 PERSOONSKENMERKEN

- leeftiJd
136. In welk Jaar bent u geboren?

19. .
- geslacht
137. Manl vrouw
- burgerllJke staaE
138. Bent u ongehuwd, gehuwd gerreesE of woont u sarren?

ongehuwd; gehuwd; gehuwd gerreest; riloont aaren
- beroep (t.b.v. SES)
142. BenÈ u thans werkzaam Ín beroep of bedriJf of bent u nlet werkzaam?

thaos werkzaan (1nc1. met verlof, verlet, ztekte, part-tÍne werk);
nlet werkzaan, t.rr.: gepensloneerd, rentenler, VUT; geen werkkrlng
(lnc1. rnlI. dlensÈ, werkloos, wachtgeld, arbeldsongeschlkt);
hulsvrouw zonder verder beroep; studerend

143a. Thans werkzaam:
In welk soort bedriJf bent u werkzaam, wat 1s daar uw functle? Is dlt
een leldlnggevende fuoctte, en zoJa, aan hoeveel personen geeft u, mede
vla anderen, leldlng?

143b. Nlet werkzaam of geeo rrerkkrlng:
In welk soorÈ bedry'Jf was u het laatst werkzaau? !íat was uw functLe?
Was dat een 1-eidlngggevende functle, en zoJa, aan hoeveel personen gaf
u, rede vla anderen, leiding?

- opleldlng (t.b.v. SES)
l4I. Kunt u opgeven wat uw hoogst voltoolde schoolopleidlng ts?

LA; LB; l{A; MB; HA; IIB; HI{
- aarenste1llng hulshouden (t.b.v. SES)
139. Beot u alleenstaande, bent u lÍd van een hulshouden of woont u

morenËeel ln ander (groeps)verband?
alleenstaand; ltd vao een huishouden; ander (groeps)verband

140. lbt hoeveel persooen (evt.) vormt u samen een huishoudlng?
2 persooeo; 3 persoren; 4 personenl 5 personen; 6 personen of oeer

- posltle blnnen hulshoudea (t.b.v. SES)
144. I,lat ls uw posltle ln dlt huÍshouden; bent u hoofd van het hulshouden,

echtgeno(o)t(e)/partner van heÈ hoofd of benÈ u een ander l1d van het
huiehouden (bf3v. thulsiÍonend kÍnd)?
alleenstaand; echtgeno(o)t(e)/partner; ander lld van het hulshouden

- opleldlng hoofd van het hulshouden (t.b.v. SES)
145. Kunt u opgeven wat de hoogst voltooÍde opleldlng van het hoofd van dlt

hulshouden ls?
LA; LB; MA; MB; IIÀ; IIB; HI{

- beroep hoofd vao het hulshouden (t.b.v. SES)
L46. Is hlJ/zlJ thans werkzaan ln beroep of bedrlJf of is hlJ/zlj niet

werkzaan?
Èhans werkzaam (1nc1. net verlof, verlet, ztekÈe, part-È1re werk);
ntet werkzaam, t.!r.: gepeneloneerd, rentenler, VUT; geen werkkrlng
(tnc1. m1I. dienst, Írerkloos, wachtgeld, arbeldsongeschlkt);
huÍsvrouw zonder verder beroep; studerend

I47a. Thans werkzaam:
In welk soort bedrijf bent u werkzaam, wat ls daar uw functle? Is dit
een leldinggevende functÍe, en zoJa, aan hoeveel Personen geeft u, rede
vla anderen, leldlng?

147b. Niet werkzaam of geen lierkkrlng:
In welk soort bedrlJf was u het laatst werkzaam? lJat was uw functie?
i{as dat een leldlngggevende functie, en zoJa, aan hoeveel personen gaf

u, rede vla anderen, leldlng?
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- Detto-lnkomn hulshouden
f48. Kunt u nlJ de letter noeen van de klasee, rÍaarin het totale netto-

1nkoren, (dus het lnkoren dat u Bchoon 1n handen krlJgt) van ffi
huishouden valt?
Per oaand of Per week
fffiiier dan f 1.000,-- iElffilan f 230,--
B. f 1.000,-- - f, t.499,-- f. 230,-- - f 346,--
c. f I.500,-- - f 1.999,-- f 347,-- - f 462,--
D.f 2.000,---f 2.499,-- f 463,---f 578,--
E. f 2.500,-- - f 2.999,- f 579,-- - f 693,--
r.f 3.000,---f 3.499,-- f 694,-- -f 903,--
c.f 3.500,---f 3.999,-- f 909,---f 925,--
E. f 4.000,-- of mer f 926,-- of reer
A; B; C; D; E; F; G; H; weet niet, wll uiet zeggen

150. Iloeveel personeo van 18 Jaar en ouder ziJo op dit EoÍ[ent van dlt
Lokomn afhankellJk?
.... volwassenen
Eo hoeveel kloderen ven 17 Jaar en Jonger ziJn op dlt nomnt van dlt
lokoen afhankellJk?
.... klnderen

- verzekerlngsvoro
114. IIoe bent u verzekerd tegen zlektekosten?

zlekenfonde verpllcht; IzA, Í.2R, DGVP, VGz (ambrenaren); nler
verzekerd; zlekenfonds vriJwÍllÍg; partlculler; ziekenfonde beJaard;
anders, t.rr....; neet niet

l15. IndÍen zlekenfonds verpllcht, zlekenfonda vrlJwllllg of zlekenfonds
beJ aard:
Zlt u ook 1n het aanvullingefonds?
Ja; rcen; weet nlet

118. Iadien lZA., TZR, DGVP, VCZ, particuller of anders verzekerd:
BènÈ u nog apartr aanvullend verzekerd tegen tandartskosten?
Ja; neen; ríeet niet

- saÍErlngskaart
116. Itreeft u een geldÍge sanerlngskaart of is deze verlopen?

geldlge; verlopen; geen eanerÍngekaart; Íreet ntet
- vrlJwllllg ziekenfonds per 1-12-1985
149. Was u per I decenber 1985 [vrlJwtlllg zlekeafonds" verzekerd of was urrverpllcht zlekenf ondatr verzekerd?

vrtJwllltg zlekenfoods; verpllcht ziekeafonds; rreet nlet; geen van
betde

BLOK 13 PRO}íPTS

- aanweztgheid MH-nlddeleo
50. Kunt u mlJ zeggen welke van de op deze kaart genoende dlngen u thuls

btJna dagellJke onder ogeu kr{gt, ook zonder dat u er naar zoekt?
(dental) floss/taodzlJde/draad; taadenstokere; fluoride gelee;
poelwater; poeder (bljv. Smokers, taodpolleh); plakverkllkkere
zout; nonddouche; apeclale (lnterdentaal) tandenborstel; nondeplegel
anders; geen van deze

- aanhrezigheld voedlugawareo
66. Kuot u nlJ zeggen nelke van de volgeode produkten u biJna dagellJks

onder ogeo kriJgt, ook zooder dat u er epeciaal naar zoekE?
drop; slnaasappe lsap/Jua d'orange ; chocoladerelk/TJ olk/yoghurtdrank
frisdraaken/llnonade (excl. nlneraalnater) ; boterham/beschult;
chocolade ; cevitan (vruchtenslroop) /roosvlcee ; me lk/yoghurt/karnemlk;
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koekJes; krenten/rozÍJnen; sulker; snoep (zuurtJes, pepermunt,
toffees)g kauwgom - auikervr{; kauwgom - nlet suikervrlJ; mars, nut.sr
nllky-way e.d.; gebak/taart; frult; geen enkele
voorbee ldge drag ge biteve rzorglng
Iloe vaak merkt u bÍJ mnsen uiE uw naaste ougevÍng (fant1Íe, vrÍeoden
e.d.) dat ze aaít de verzorging van hun geblt aandacht besteden?
(bÍJna) altUd; vaakl sons; zelden; noolt
Ínformatle ult nedla
zLet of hoort u op de televisle, radlo of ln de krant en andere bladen,
vaak, uel eens of nooí.t dlngen over geblt en gebltsverzorging?
vaak; weJ. eens; noolt

- oproep Èandarts (controlebezoek)
100. Krljgt u doorgaans van uw tandarts een berlchtJe om u eraan te

herlnneren dat u voor eeo conÈrole moet korren of een afepraak daarvoor
moet maken en zo Ja, krljgt u dat dao vla een kaartJe of EelefonÍsch?
Ja, Èelefonlsch; Ja, vLa een kaartje; oeeo; lreet ntet

BLOK IO CUES TO ACTION

- aaneringskaart
1f6. Heeft u een geldlge eanerlngskaarÈ of is deze verlopen?

geldlge; verlopen; geen eanerlngskaart; weet nlet
- klachten
r29. Hier volgen een groot aantal dlngen dle zoal kunnen voorkomen aan het

gebit en ln de mond. Het 1s de bedoeling dat u aangeeft of u daar de
afgelopen twee Jaar last van hebt gehad en hoe vaak.
gaatje(e); ptjn aan tand of kiee; gevoellgheld voor warn of koud eten/
driaken; vaak Ín de wang of tong blJten; scherpe randen aan;
tanden/kÍezen/vulllngen; piJnllJke kaken;'tknappende[ kaken
blaartJes of zÍÍeertjee ln de nond (afteo); bloedend tandvlees
loszittende of gebrokeo tanden, kiezen; verlles of loszÍÈten van
vulllng; verkleuringeD van tanden/klezen; nleÈ moole stand van de
tandeo; verkeerd doorkorende; verstandkÍezen. slechte aden;
slechte smaak; probleem rret kronen/brug; problenen ÍEt epreken
probleren met kauÍen; Lets anders, t.w.

- actle ondernooen biJ voorkoren van klachten
I29A. wat heeft u eraan gedaan? (BiJ vaker voorkomen, wat heeft u er neestal

aan gedaan)?
n1etsl gezegd blJ controle; (direct) naar tandarÈs
hulsarts gegaan; speclale tandpasta gebrulkt; zetf
anders

lets anders gedaan;

- behandelaar klachten
1298. Door wie ls het behandeld?

behandeld doorE taodarÈs; behandeld door hulsarts; behaodeld door
speclallst (orthodontlst); behandeld door nondhygiëniste

- @actÍe
I29C. Bent u van deze klacht afgekooen?

Ja; reen
- rerk tandpasta
38. Ííelk rerk tandpasta gebrulkt u de laatste tljd het meest?

Aquafresh; Aronal; Blend-A-Med; Colgate; Elmex; Evercleanl Macleansl
Prodeot; Secuned; Sensadyre; Slgnaal; Ultra-brlte; Zendlum;'telgen
merkttl ander rnerk; rreet nleE

gegaan; naar
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- rerkeotrouw taodpasta
40. Gebrulkt u dlt merk altljd of heeft u wel eens een ander merk? zo Ja,nelk rerk heeft u dan?

Aquafresh; Àrona1; Blend-À-Med; colgate; Ehnex; Everclean; Macleansl
Prodent; Secumd; Seoeadyne; Signaal; UItra-briÈe; ZendÍuto;'reÍgen
erkt'; ander rrerk; weet nlet; geen ander rrerk

- notlef rerk tandpaeta
39. Iíaarou gebrulkt u dlt mrk tandpasta?

de prlJs; de snaak; frlsee aden; bevat fluorlde;tegen gaaÈJes; witte
tanden; advies tandarts; voor heÈ tandvlees; veirlg voor glazuurl
relnlgeode werktng; anders; weeÈ nlet

- rerk tandenborstel
4t. Iíelk mrk tandenboratel gebruÍkt u morenteel?

Aerolit; Albert IIetJn; Butler; Elnex; Henal Jordan; Lactona; Oral B;
Paronal; Prodent; Vendex; Zendium; ander rnerk; rreet niet

- last van aften
54. Afteo zlJn pijnllJke blaasJes in de mond. Heeft u daar wel eeos

Jeugdplan
recht op mer

ÍEer gegoten

99.

last
vao?
Ja; reen

- Jeugdplan
ll7. Per I Jull 1985 ls voor de zlekenfondsverzekerden het

lngevoerd. Àlle kloderea van 0 t/m 18 Jaar kriJgen nu
ultgebreide tandheelkundlge hulp, en kunnen nu ooder
vul11ngeo en kroreo vergoed krlJgen.

IlTa Heeft U van deze regeling gehoord?
Ja; reen; weet nlet

ll7b. Vlndt u deze ultgebrelde regelÍng een goede zaak?
Ja; reen; weeÈ nlet

117c. zoudt u nu mt deze regellng uw kÍnderen boven de 13 Jaar laren
earpren? (u betaalt daarvoor dan slechte de helft varl de kosten, maar
ooolt mer dan f 500,--).
Ja; rcen; ziJn geaaneerd; nlet van toepasslng
motlef veranderlog van tandarts
Iíaarom beot u naar een andere tandarÈs gegaan?
verhulzlng; te duur; ondeskundlg; nlet aardlg; anders, t.rr...; weeÈ
olet

- parÈlclpatievraag
23. HeL onderzoek, waarvoor wtj dit vraaggesprek reÈ u voeren (en dat dus

nog nlet afgelopen 1s) kent nog een ander onderdeel. Dat onderdeel
bestaat ulÈ een tandheelkundig onderzoek door een onderzoeker van deuolversiteLt van NiJregen. Ilet vindt plaats in een epeclaal daarvoor
ultgeruste bus, die over enkele dagen hier ln de buurt koEt te staan.
Tljdeoe dat onderzoek zal alleen maar naar u!í geblt gekeken worden; er
wordt dus nleE geboord of op enLge andere wijze behaadeld. voorts
zullen er dan aog een zeer beperkt aantal vragen worden gesteld. IIet
gehele onderzoek duurt ongeveer 20 6 25 ninuten. rk zou u willen vragen
of u us mdewerklng wllt verleneo aan dat tandheelkundig ooderzoek.
Voor uw mdewerklng ontvangt u na afloop een aardlge aÈteotle.
rceu, wll nlet medoeni Ja, wi1 rneedoen
Iíaarou wllt u hieraao nÍet reewerken?

- afzLen vaa bezoek vanrrge koeten
109. Beat u de afgelopen tpee Jaar we1 eeD qlqt naar de tandarts gegaan

ondat u dacht dat het teveel zou gaan k-66Een?
Ja; rcen
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BLOK 4 ZELFZORGGEDRAG

1. Mondhyglene gedrag
- poetsfrequentle elgen tanden.
03. Poetst u uw glggg tanden of doet u dlt elgenllJk zelden of ooolt?

Ja; zelden/nöïE
04. Kunt u aangeven hoeveel keer u doorgaane ln een week-end (dug op

zaterdag en zondag) uw elgen tanden poetsl--
aantal keren poetaen ln een week-end: keer; weet nlet.

05. En hoeveel keer poets u doorgaane door-de-weeks uw elgen tandeo, dua
van naandag t/n vrlJdag? 

-

' aantal keren poeÈsen door-de-weeks: .. keer; weet nlet.
- gebruik (gefluorlde) tandpasta.
09. Gebrulkt u bÍJ het poetsen van uw elgen tanden tandpasta?

blJua (altiJd); vaak; eons; zelden; nooÍt.
16. Zlt in de tandpasta dle u rnomenteel gebrulkt fluoride?

Ja; neen; rreet BÍet.
- Ilomeat van poetsen.
06. 0p nelk Doment of welke Bomenten van de dag poets u doorgaans uw eigen

taudeo?
.-s morgens voor het ontbÍJt; -e morgens na het ontbiJt; -s nlddags;
geen vast ttjdsttp; op apeciale momenten; tuesendoor; anders, .....

- gebrutk nlddelen tegen aften.
67. Gebruikt u speclale niddelen tegen aften of doet u er leta aaders aan

oa het te voorkomen?
Bocaean; Borax (Boorwater); Jodlun; KaulLletheel Rozenbotel; Zendiun
(tandpasta); AanstÍprlddel; ander nlddel; doe nlets; doe lete andere;
seet nlet.

- PP-reinÍnglng (selectlevraag).
10. Maakt u het plaatJe/frane/volledtg kunstgeblt (ook) schoon)?

Ja; neeo.
- methode PP-relnlglng.
11. Op welke nanler(en) maakt u het echooa?

afspoelen Eet water; Eet boretel en !Íater; oet borstel en zeep of
tandpaeta; net speclaal poeder, tablet of vloeiscof; ('s aachte) in een
gLas trater leggen zonder apeclaal nÍddel; andets, nl. .......; noemt
geen manler/weet nlet.

13. Iloudt u btj het schoonmaken van het plaatJe/frane/volleillg kunetgeblt
dlr tn?.
Ja; neen; soms.

- frequeÍrtle PP-reintgÍng.
L2. Eoe vaak maakt u uw gebÍt schoon?

maal per dag; ...... roaal per week; maal per maand;
uaal per halfJaar.

- gebrulk en frequentle andere MH-nlddelen.
60. Gebrulkt u (ook nog) audere rolddelen (dan een tandenborstel) oo uw

elgen tanden en klezen schoon Ee houdea en zo ja, welk(e) ntddel(en)
gebruÍkt u?
(dental) floas/tandztJde/tanddraad; tandenstokers; fluorlde ge1ée;
epoelwater; poeder (btjv. Suokere, tandpolleh); plakverkllkkere;
nonddouche; epeclale (lnterdentaal) taadenborstel; mondsplegel; anders,
.... t.w.; kent er geen; gebrulht er geen.

NB. De nrera wor de vragen correspdderen ret ille ln & deflrÉtteve
vraeeÍilÍ}st (de hlJl.age W.f).
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61. Iloe vaak gebrulkt u deze mÍddelen?
uinsteos I maal per dag; mlnstene I naal per weekl mlnder dan I maalper week.

2. Voedlngsgedrag
hoeveelheid naaltiJden per dag.
Ik wll u nu een aantal vragen stellen over voedlng.
Iloeveel maaltÍJdeo gebruÍkt u doorgaans per aaE?-
I Eaaltud; 2 naaltljden; 3 maaltrJden; 4 of reer maalriJden; wlsselr.gebruik en frequentle trtussendoortjesrr
rk wÍl u nu lets vragen over de diugen dle u bulten de maaLtljden ongebrulkt.

nu een aanÈal produkten.
vaak u deze tussendoor,

frult; kop koffÍe et sulker; kop thee ret suÍker; koekJe; gebakJe/sruk
taarÈ; chocolaatJe; mers, nuts, mllky-way e.d.; boterhan, Éa"n,rtt;
stukJe kauwgom (sutkervrlJ); srukJe kauwgom (niet sulkervrlj); arople;
snoepje (pepernunt, zuurtJe, toffee); glàs chocoladerrelk/Tj;ii/
yogurtdrank; glas_elk; beker yoghurt oet sulker of sÍroop; glas
frlsdrank (cola, 7-up, slnas e.d. (ult pak of zelf bereld).70. Hoe vaak gebruÍkt u deze produkten?
noolt; mlnder dan I naal per week; mrnsten' I maal per week; I maal per
dag of reer; aantal rnaal per dag.

- frequentle zoetvermÍJdlng (incl. moÈief rgeblt'r)
73. IIoe vaak laat u het eten van lets zoets of zoettgheid achterwege omdatu dat slecht vÍadt voor het geblt?

(Uflna aIttJd); vaak; eoos; ielden; nooÍr.
:_ frequentle productvermlJdlng (lncl. notlef "gebir)"77. Ik noem u nu lreer een aantal produkten.

Bnoep; koekJes; suiker 1o de koffie; sulker in de Ë,hee; zoetigheid aLs
broodbeleg; gebak/cake.
Kunt u miJ zeggen hoe vaak u hec gebrulk van deze produkten achterwege
1q4t ondat u denkt dat dat slecht is voor uw geblt.
i-.v.t./gebrulk noolt; altiJd; vaak; sonsl zelden; nooiÈ.

3. Draaggedrag
draagduur plaatJe (per dag).
wanneer draagt u uw plg,]ilg? Draagt u dat dag en nacht, a1leen overdag
een aantal uren per dag of draagc u dat (vriJwel) nooit?
alleen overdagl aantal uren per dag; (vrijwel) noolt; dag en uacht.
draagduur fram (per dag).
llanneer draag u uw fTare? Draagt u dat dag en nacht, alleen overdag,
een aaotal ureo per dag of draagt u dat (vrÍjwel nooÍt)?
alleen overdagl aantal uren per dag; (vrlJwel) noolt;

- draagduur volledÍg kunetgeblt (per dag).
97. I{aooeer draagt u uw volledÍge kunstgeblt? Draagt u dat dag eo nacht,

alleen overdag, een aantal uren per dag of draagt u dat (vrtjwel)
noolt?
alleea overdag; aantal uren per dag; (vrljnel) nooÍÈ; dag en nacht;
heel wlsselend.

- gebrulk kleefrniddelen; frequentle (excl. niddel).
f02. IIoe vaak gebrulk u een hulpoiddel on te voorkoreo dat un

plaatJe/kunstgebit 1oe gaat zltten?
(btjna) altiJd; vaakl eoms; zeldea; nooÍt.

Ik noen u
zeggen hoe
gebrulkt?

Kunt u voor leder van deze produkten
dus nÍet rlJdens de naalrlJd,

93.

95.
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4, TandarÈsbezoek
- momenrJ;;GE-E;A-k
165. wanneer bent u voor het laarst voor uzelf biJ de t.andarts geweest?

korter dan 6 maanden geledenl 6 t/m iT:tàanden geleden; 12 t/n24
maanden geleden; 2 to 5 jaar geleden; 5 jaar of langer geleden; noolt
gewee s t.

- frequentle tandartsbezoek afgelopen 2 Jaar (lnc1. aard van bezoek).
166. Er ztjn over het algerreen 3 redenen rraaron npnsen íIàï a. tandarts

gaani ze kunnen gaan:
voor een cont.role; omdat ze ergens last van hebben (bllv. klesplJn),
dus een klacht hebben; ze kunnen Eerugkoren om een behandeling af te
laten naken (waarblJ meestar de keer daarvoor een afspraak ls gemaakt
wanneer nen terug zal konen.
van de keren daE u ln de afgelopen 2 Saar naar de tandarÈs ben geweest,
hoeveel keer betrof het toen een klachtenbehandeling, een
herhalingsbezoek en een controle?
aoolE; weet nleÈ; .. keren.

167. I{oeveel van de zoJulsÈ genoemde klachtenbehandeling
(herhallngsbezoeken) waren vanwege problerren net uw
plaatJe/ f ram /kunstgebtr?
ooLt; weeË nÍet; . . keren.

- frequentle alternatlef/bezoek afgelopen 2 Jaar.168. Is het de afgelopen 2 jaar voorgekomen dat u voor klachten met uw
plaatJe/frame/volledlg kunstgeblt hulp heeft gezocht blJ lenand anders
dan een tandarts?
Ja; neen; weeE nlet.

169. BtJ wle heeft u toen hulp gezocht?
tandtechnicus/tandtechnlsch ins rltuut ; hulsarts ; apotheek/drogisr ;
anders, .... E.w.; rreet niet (rreer).

170. Hoe vaak heeft u de afgeloen 2 laar hulp gezocht voor problenren met uÍí
plaatJe / f rane /kuns tge bit ?

.. maal; .. weet nlet.

5. CuraÈ1ev1§§g§l$gg\suze
- filterïïffiI
178. Is er bij u in de afgelopen twee Jaar een tand gebroken of een kroon

geplaatst?
ja, tand getrokken; Ja, kroon geplaatst; Ja, beide; neen, geen van
belde.

L78a lleeft uw Eandarts u toen de keuze voorgelegd om deze tand of kles te
rrekken of ln plaats trekken een kroon te plaatseo?
Ja; neen; weet nlet.

- keuze voor ttErekken" of t'kroon plaatsentt.
179. Voor welk van belde heeft u toen gekozen?

Èrekken; kroon plaatsenl anders.

BLOK 5 SPECIFIEKE DETERMINANTEN,MONDIIYGIENE

1. Kennis
- redenen-iöïï/effect van poeLsen.
20. I'lelke redenen kent u waarom het 1n het algeneen belangrijk ls dat

meneen hun elgen tanden en kiezen schoonhouden?
tegen: plJn; plak; tandsteen; bacterlën.
voor behoud van: tanden/geblt; glazuurl Landvlees.
anders, nl;: mooie/wLtEe Èanden; frisse smaak/gevoell frtsse adem;

algenere hygiëne/gezondheid; actlverlng speeksel; nog anders......
t.w.; weet nlet.
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- geweDste poetsfrequeDtle.
56. Kuot u aangeven hoe vaak u volgens de tandarts per dag uw elgen tanden

rnoet poe Èsen?
oÍnder dan I maal per dag; I ruaal per dag; 2 maal per dag; 3 maal perdag; reer dan 3 uaal per dag; zo vaak nogellJk; gaàn tauàart"; ,rooit
gezegd; weet nlet.

- bestaan fluorlde.
14. heeft u wel eens gehoord van fluorlde ln tandpasta?

Ja; neen.
- effect fluorlde.
15. Kunt u mlJ zeggen waar de fluorlde voor dlent.?

tegeo: plJn; plak; tandsteen; bacteriëo;
voor behoud van: tanden/geblt; glazuur; tandvlees.
anders, nl.: moole/wltte tanden (utterlUk); frlsse smaak/gevoel;
frlsse adem; algerene hyglëne/gezondheid; actlverlng speeksel; nàg
anders, .....t.w.; weeÈ nÍet.

- bestaaD enzyDen.
57. lleeft u wel eens gehoord van enz)nrcn ln tandpasta?ja; reen.
- effect enz)rneo.
58. Kunt u nlj zeggen waar deze enzynen voor dienen?

tegen: plJn; plak; taodsteen; bacteriën;
voor behoud van: tanden/geblt; glazuur; tandvlees.
andera, nl.: rnoore/witte tanden (uiterltJk); frlsse smaak/gevoel;frlsee adenl algereoe hygiëne/gezondheldj actlverlng speekset; nóg
andere, .....È.w.; weet Dlet.

- beetaan andere MH-nÍddelen.
59. Keot u nog andere mÍddelen dan een taodenborstel en tandpasta om uw

9l.e tanden en klezen schoon te houden en zo Ja, welke mlddelen kent
u?
(dental) f loss/tandzrJde/Èanddraad ; tandensEokers ; f luorlde gelée ;epoelwater; poeder (btJv. suokers,. tandpolish) ; pi.akverkltkÈre; zout;
uooddouche I apeclale (lnte rdentaal) tandenbo.st.i ; mondspÍege1 ;' anders,...t.rr.; kent er geen; gebruÍkt er geen.

- tandplak.
63. rk wll u nu een aantal algerrene vrageo stellen ret betrekklng tot de

Eandverzorglng. Kunt u niJ zeggeD wat, tandplak ls?
aanslag/ afzettÍog op tanden/ etenrestenalEanden; bacterl.ën op taoden;vull/srerlgheld op tanden; aanslag roken/ioffle/hard water; anders, ...t.w.; rreet nlet.

- tandeteeD.
64. Eo kunt u ÍtrÍJ vertelleu wat taudateen is?

ve rharde /ve roude rde 
_ 
aanslag/ EËïdiiIEi ve rkalkte /ve re ree nde aanslag ;aaoslag sater/thee (ketelsteen); aaasLag van rokeo; aanslag(etenresten) op randen/tandplak; kalk/sieen/gruls op de tanden;

kalkaanslagl anders, ....t.w.; rÍeet niet.
- aften.
65. Kunt u niJ zeggen wat aften zlJn?

zweertJes/blaartJes/pÍjnffJte plekjes/blaasJes ln de nood; anders; weer
nLet.
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2. Iíot le ve n
- motiev6l6ÏI(poetsenelgen randen) (poetsen).
42. zoJuist hebben we gevraagd om lrat voor redenen het belangrlJk kan

on de eigen tanden te poetseo. Nu zou th graag willen !Íeten rraarom
elgen tanden poetst?

zlJ n
uuw

voor het behoud van geblt/tanden/glazuur, tegentandbederf; voor heÈ
behoud van tandvlees; frisse adem; frlsse snaak/gevoel; uiterlUk/moole
wltte Ëanden; reiningen mond/gebÍt; verwlJderen
etearesten/plak/aanslag; algemene hygÍëne/gezondheld ; ninder
tandartskosÈen; .adviee tandarts; advies anderen; angst voorkunstgeblt;
aogts voor plJn/tandarÈs; utt gewoonte/aangeleerd; anders, ...... t.r.;
§eet nleL.

- geloof 1n effectlvitelt (poetsen eÍgen tanden).
43- Kunt u n1J zeggen ln hoeverre het poetsen van de eigen tanden helpt?

zeer goedg goed; nlet zo goed; nauweLiJks; weet niet.
43a. Kunt u mlJ zeggen welke van zoëven genoende motieven voor u het reest

belangrijk; op een na het belangrlJkste; het op twee na het
belaogrlJksÈe is.

- notÍeven tegen (poetsers).
45. IIet komt vast wel eens voor dat u uw glgen tanden nlet poetst. Kunt u

zeggen waarom dat dan is?
geen rlJd/geen zin/vergeten; geen tandenborstel Ín de buurt/geen
gelegendheld; te laat naar bed/te moe; na feest/drukke d.ag/op vakantle/
werk e.d.; vlnd het vervelend (smaak, plJnlÍJk); geloof nlet dat her
helpt/nlet zo bel-angrlJk; zÍekte; anders, .... t.r.; lk vergeet het
noolt; weet nlet.

- motleven tegen het sterkte aanduÍdÍng.
46. Kunt u mlJ zeggen hoe vaak het voorkont dat u het poetsen overslaat?

heel vaakl vaak; somsl zelden; ríeet níet.
- geloof ln effectlvltelt tandpasta.
A. Eeo goede tandpasÈa kan gaatJes voorkoren?

Ja; rnen; weet nlet.
À. Eeo goede Èaodpasta kan tandvleesontsteklngen voorkoroen?

Ja; rnen; ríeet niet.
A. Een goede tandpasta kan aften (blaasjes) voorkonen?

Ja; neeo; Íreet n1et.
A. Een goede tandpasta kan tandplak voorkoren?

Ja; neen; weet nlet.
A. Al1e tandpasta-s zijn even goed zolang er maar fluorlde ln z7t?

Ja; neen; weet nlet.
- motleven v6ór (n1et-poetsers).
53. wat zouden voor u motÍeven ziJn on eventueel wel of vaker uw elgen

tanden te poeËsen?
voor het behoud van gebLt/tanden/glazuur, tegentandbederf; voor het
behoud van Eandvlees; frisse adem; frisse smaak/gevoel; uiterlijk/moole
wltEe tanden; reinlngen nond/gebit; verwlJderen
e tenre s te o/ plak/ aanslag ; algerne ne hygiëne / ge zondhe id ; nlnde r
tandarEskosten; advies Èandarts; advÍes anderenl angsE voorkunstgebit;
aogts voor pijn/tandarts; uÍt gewooote/aangeleerd; anders, ...... t.rí.;
ríeet niet.

- notieven v6ór in orde van belangrlJkheid.
54. Kunt u mlJ zeggen welke van de zodven door u genoemde redenen het Deest

belangrljk ls; op een Da het belangrlJkete; op twee na het
belaogrlJksÈe ls.

- geloof ln effectlviteÍt..
55. KunË u mlJ zeggen hoe het poetsen van de glggg randen helpt?

zeer goedl goed; nlet zo goed; nauwelÍJka; weet nÍet
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- Eotleven tegen (oiet-poetsere).
51. zoJulst hebben wlJ u gevraagd waaron het io het algeÉen belangriJk kanzlja dat oen ziJn tanden poetst. u heeft zoëven opgegeve. dat u uw

eigen tanden zelden of nooit poetst. waaron po€tgt u uw eLgen tanden
zeldea of nooit?
geen tlJd/geen zln/vergeteo; geeo tandenborstel 1n de buurt/geen
gelegendheld; te laat oaar bed/te noe; na feegt/drukke dag/op vakantle/
rerk e.d.; vlnd her vervelead (snaak, piJnlÍJk); geloof niet dat het
helpt/nlec zo belangriJk; zlekte; anaeis, ..:. i.;.; lk vergeer her
noolt; rreet oleÈ.

- notte\ren tegen het eterkte aanduÍdlag.
52. Kunt u nlJ zegeen hoe sterk het fett dat speelt?

heel eterk; sterk; nlet zo sterk; naurelÍJks; rrcet nlet.

3. Gewoontea
- autonatlech tandeopoeteea (door-de-weeka en in het weekend.
07. BIJ een aantal Eoaeo gebeurt het poeteen vao de g!g9g tanden

autooatlschl ze hoeven er alet speclaal aau te deokeE-ou het te doen.
Hoe gaat dar btj u door-de-weeks (dus naandag tot eo Et vrtJdag)?
A.,8., C., D., E.r...F;;,'F-

08. Eo hoe gaat dat blJ u in het week-ead (dus op zaterdag en zondag)?
4., 8., C., D., 8., F., t.w.

- rrvaatheldtr van gewooate.
A. IIet ls btJ nlJ een vaste gerroonte ou nlJn tanden te poeEsen.
A. Tandeapoetsen le lete yat er blJ uiJ genakkellJk tnschtet.

BLOK 6 SPECIFIEKE DETER}íINANTEN VOEDINGSGEDRAG

iu.
l. IGnnls
eulkerffiïEe dlverae voedlngewarea.
rk noen u nu een aantal produkten. Kuat u voor leder van deze produkten
aangeven of daar naar ue renlng wel of geen suiker in zÍt. IIet gaat
hierbiJ on zowel natuurllJke als toegevoegde sulkers.
gedroogde vruchten (krenten, rozlJnen e.d.); vÍt brood; koekJes; drop;
appel; banaan; chocoel; relk.
wel suiker; geen eulker; weet ni.et.

- effect van eulker.
A. Door geen eulker te gebrulken voorkon Je dat Je tandea worden

aangetast.

2. Motleven
- smaak
71. I,{aar houdt u reer vao; houdt u oeer van zoetigheld of vaa hartige

dingeo of houdt u vao allebei eveaveel?
@er vau zoet; rer van hartlg; allebei evenveel; weet niet/geen
Enlug.

- orale behoefte.
A. Ik zorg ervoor dat 1k enoep altlJd dlrect bÍJ de hand heb.
A. IIet kont vaak voor dat lk nlJ erger als er geen snoep, koekJee,

frledrank e.d. 1a huie b!_lJken te zlJn.
- plJn/gevoellgheld.
74. Ale u zoete dingea eet, krUgt u dan we1 eens plJn aao uw tanden en zo

Ja, kont dan vaak of eone voor?
ÍEeo, nooit; Ja, eoos; Ja, vaak.
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- kosten.
A. AIs snoep en koekJes goedkoper zouden zlJn, zou lk het vaker eten.
- eoclale druk.
75. Iloe vaak worden er blJ u thuls opoerktngen gemaakt, zoala "snoep eens

wat ml.nderrr, rrd@ eens wat minder sulker ln je t,hee of kofflerr, "eet
eens water uinder zoetigheld op Je brood" e.d. ondar heÈ slecht zou
zlJn voor Je tanden?
(bljna) altljd; vaak; sous; zelden; nooit.

3. Gewoonten
72. Denkt iffieens aan

geblt?
Ja; reen.

als u lets zoets eet dat het slecht ls voor het

BLOK 6.A SPECIFIEKE DETERMINANÏEN DRAAGGEDMG

1. Kennis
- ultlate-i7Ïih-ouden -g nachts.
98. Denkt u zelf dat het ln het algemeen aan te raden is om geblt s- oachts

ult te lateo?
J a; ríee t nle È ; rEe a.

- rederen ríaarom rruLtlaÈentr beter ls.
99. Írlaaron 1s het volgens u 1o het algereen aan te raden -s nachÈs het

gebit ult re laten?
kaken/spleren koren tot rust; tandvleee kol[t tot rust (kan aderren);
voor het relningen van het geblt; andere redeo, nl. .. .....; weet
nlet.

- redenen waarom ttlnhouden" beter le.
100. Waarom is het volgens u 1n het algerneen aan te raden om 's nachts het

geblt in te houden?
zo bllJft het passend; aodere reden . . È.w.; weet nÍet.

2. MoËleven
- EoÈlevdí-ïEZlauur plaacje.
94. I{aarom draagt u uÍr pfaalJg nlet steeds?

beter voor kaken/spÍeren; prettlger; blÍJft beter passenl beter voor
tandvlees/sllJmvlles; gerroonte; lrrltatles/pÍJn; beter voor de roond; om
te relnlngen; advles tandarts/tandtechnlcus; anders, ..... .. t.w.; ríeet
nie t.

- motleven draagduur frare.
96. Waarom draagt u uw fram nlet sEeeds?

beEer voor kaken/spffi; prettlger; bllJf t beter passen; beter voor
tandvlees/sllJuvl1es; gef,roonte; lrrltatles/ptjn; beter voor de mond; oo
te reiningen; advles tandarts/tandtechnlcue; anders, ....... t.rr.; lreet.
nle t.

- motieven draagduur volledÍg kunstgebit.
98. !íaarom draagt u uw volledlge kunsÈgebiE niet steeds?

beter voor kaken/spteren; pretElger; b1lJft beter passen; beter voor
tandvlees/sllJmvlles; gewoonte; lrritatleg/ptjn; beter voor de mond; om

te relnlngeo; advlee tandarts/taodtechnicusl anders, . t.rÍ.; rreet
nlet.

- preferentlekleruvastheldprothese.
l0I. Ileeft u llever dat uw plaatJe/volledÍg kunstgeblt vastgeklernd zit (aan

uw geheruelte) of heeft u het llever tets losser, zodat u hem nog waÈ

kunt bewegen ln de nond?
vastgeklemd; lets losser; Íoaakt niets uiÈ.
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BLOK 7 SPECIFIEKE DETERI.íINANTEN TANDARTSBEZOEK

1. KennÍs
- behandeTi!ïmogellJkheden tandarts/huÍsarts blJ dlverse klachten.
176. Ik noem u een aantal klachten. Kunt u voor ledere klacht aangeven of Je

voor dle klachten blJ de tandarts terecht kunt, blJ de hulsarts, biJ
belden of blJ geeo van beldeo?
Itkoappeadel' kaken; plJn1i.Jke kaken; blaartJes of zweertJes in de mond;
gevoellgheld voor warm of koud eteo/drlnken; nleÈ mooie atand van de
taoden; vaak 1n de waug of tong btJteo; scheefgegroeide kiezen; slechte
aden; alechte snaak; verkleurlng van tanden/klezeo; plJn (nlet verder
aangeduld) ; problemn Et gedeelreliJk kunstgebit/plaatJe/frare;
problereo meÈ eprekeo; problerreo mt spreken; onstekingen in de mond;
bloedeod tandvlees.

- curatÍeve nogeJ.lJkhedea.
L77. Kunt u van de volgende ultspraken aangeven of ze volgens u Julst of

onJulst zlJn?
- a1g er een onteteklng aan de wortele ven een kles zlt, kan de kies

alleeo nog maar getrokken worden.
Juist; nlet Julst, oÍet onJulet; ooJulet; weet nlet.

- a1e een kies tot het tandvleee 1s afgebroken, kan hlJ toch nog
gerepareerd worden.
Juiet; nlet Juiet, nlet onJulstl onJulst; weet nLet.

- alleen ln de kÍnderJaren kunnen taoden dle scteef staan nog
rechtgezet worden.
Juist; niet Julst, nlet ooJulst; onjulst; weet nlet.

- tandsteen verwlJderen helpt tegen bloedend tandvlees.
Juist; niet Juist, nlet onJuiet; onJuÍst; rreet nlet.

- een kungtgeblt behoort on de paar Jaar door de tandarts gecontroleerd
te wordeo.
Jutat; nlet JuÍst, niet onJulst; oaJulet; rreet nÍet.

- een plaatJe 1e beter dan een frare.
Juist; nlet Julet, Dlet onJulst; onJul8t; rreeÈ nlet.

- de haakjes waarrce een frane aao de aodere tanden en klezeo vastzlt
veroorzaken schade aan de elgen tanden.
Juist; níet Juiat, aleÈ onjulst; onJulst; weet olet.

f09. Als een tand of kles al fllnk 1s aangetaat, dan kan de tandarÈs
verechlllende dlngeo doeo; htJ kan heu blJvoorbeeld trekken naar lrat
denkt u dat hlJ Dog rrcer kan doen on hen te behouden?
olets; vulleo/boren/tnlay maken/plonberenl krooo plaaÈeenl stlftand
plaatsen; worEel- of zenuwkanaalbehandellng; stukJe
aanplakken/compoaietvulltng; anders, ..... t.w.; neet nÍet.

- preventleve uogellJLheden.
110. Als blJ een cootrole bezoek bltJkt dat u geen gaaÈJes ln uw elgen

taoden heeft, zÍJn er dan uog dÍageo dÍe een Èaodarts voor u kao doen,
mt andere woorden dlageu on te voorkoen dat er lete aan uw gebÍt
kont?
ote ts ; taods tee o, plak rrerwlJde ren/pol lJ sten/re lnlngen;
f luorÍdebehandel lug geveal voorl lchÈlag/poe tslos t ructle /adv1e6 geven;
(r8ntgen)foto-s rnaken; tandvlees controleren; anders, .... .. t.t .; weet
nle t.

- genenste frequeutle cootrole bezoek.
172. Heeft un taodarts oolt tegen uw gezegd hoe vaak u voor controle naar de

taodarts Eoet gaan eo zo Ja, wat heeft hÍJ toen gezegd?
vaker dan 2 maal per Jaar; 2 maal per Jaar; I naal per Jaar; rolnder dan

I naal per Jaar; alleen blJ plJo/klachten; heeft de tandarts noó1t
gezegd.
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173. En hoe vaak denkt u zelf dat u noet gaan?
vaker dan 2 maal per jaar; 2 naal per Jaar; I maal per Jaar; nlnder dan
1 naal per Jaar; alleen blJ pfJn/klachtenl heeft de tandarts noolt
gezegd.

- aanerlngskaart.
f45. Weet u wat een sanerlngakaarE 1s?

Ja; neen.
146. Iloelang is volgens u een sanerlogekaart geldlg?

korter dan half Jaar; half Jaar; tuesen half een één Jaar; tussen I en
5 Jaar; 5 Jaar of langer; weet nlet.

- versÈrekklngen Zlekeofondsstandaardverzekerlng.
L47. Ik noem u dadellJk eeo aantal Èandheelkundlg handellngen. Kunt u mij

zeggen of voor geeaneerde (zlekenfoodsverzekerden deze handellngen
geheel, gedeeltelljk of nlet vergoed worden op basls van het gerrone
( standaard ) zlekenf ondspakket?
het trekken van een tand of kles; het verwlJderen van tandsteen; het
vullen van een kles; eea zenuwkanaal-behaodellng; een volledlg
kunsÈgeblt; het plaatsen vaD een kroon; een controle bezoek.

- reële kosten diverse behandeltngen.
150. Hoeveel denkt u dat het kost om een kles (geen verstandkles) te laten

trekken; ervan afgezlen of u de kosteÏ-?elf voor uw rekenlng neemÈ of
dat het zlekenfonds of uw verzekerÍng deze kosten betaalt?
f ...... ziekenfonde; f partlculler; weet nLet

151. Iloeveel denkt u dat het kost om een klelrc vulllng ln een kÍes te laten
maken?
f ...... ziekenfonde; f parÈ1cul1eri weet niet

152. Iloeveel denkt u dat een controle bezoek kost?
f ...... ziekenfonds; f particuller; weet nlet

153. Iloeveel denkt u dat een conpleet kunstgeblt kost?
f ...... zlekenfonds; f particulieri neet. nlet

2. Motieven
- berelkbA;ffiffi'.
135. Staat u lngeschreven blJ een tandarts (of groepsparktljk)?

Jal neeo.
136. Hoelang staat u daar al lngeschreven?

korter dan half jaar; tot I Jaar; I to 2 Jaar; 2 tot 5 Jaar;
langer dan 5 Jaar.

L37. Was u daarvoor ergens anders ingeschreveo of had u toen géén tandarrs?
ergeos anders; geen tandarts.

L42. Vlndt u dat als u klachten heeft u makkellJk btJ de tandarEs terecht
kunt?
heel gemakkelijk; gemakkelljkl normaal; nlet gemakkeliJk; helemaal niet
genakkellJk; weet nlet.

- gelegenheld.
164. Kunt u doorgaans gemakkelljk tiJd vrlJmaken om naar de t,andarts te

gaan?

Ja, genakkeliJk; gaat wel, hangt er van af; neen, noelllJk; gaat noolÈ
oaar de tandarts.

- angst.
I59. Ileel veel Ípnsen voelen zLch angstig of gespannen als ze naar de

tandarta moeten. Iloe ls dat biJ u; voelt u zlch dan zeer
angstlg/gespannen, angstÍg/gespannen, Saat wel of voelt u zich helernaal
niet angstig/geepanren?
zeer angstlg/geepannen; angsËlg/geBpannen; gaat wel; helemaal nlet
angstlg/gesPannen; 8a nooit.
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160. veel rensen sÈelren het bezoek aan de taodarts uÍÈ, ondat ze bang ziJovoor plJo. Is dat blJ u ook het geval?
Ja; reen; ge noolt naar de Eandarts.

ló1. Als u zeker zou neten dat uw tandarts u pÍJnloos zou behandelen, zou udan (vaker) gaan of zou dat voor u niet veàl ultmaken?
vaker gaan; naakt nlets uit; gaat noolt; rreet nlet.

- koeten.
148. Denkt u er, voordat u naar de tandarÈs gaat, aan hoeveel het gaaL

koeten?
Ja; reen; gaat noolt naar de tandarts.

- eociale druk.
163. tíordt u door rensen uit uw Daaste oogevtog (famtlie/kennrssen e.d.)heel aterk, eterk, alet zo sterk of heleoaal nlet aaDgeopoord on naarde tandarts te gaan?

heel sterk; Bterk; nlet zo sterkl helenaal nlet; gaat noolt naartandartB.
- relatie oet taDdarts.
143. rk noen u eeo aaDtal kenrerken dÍe tandartsen ln reer of nlndere matekunen bezlrten.

vlndt u dat uw tandarÈs (de rueesÈe tandartsen) deze kenrerken involdoende of onvoldoende rnate bezit.(ten).
deskundig Ín zlJn (hun) vak; vrlendellJk io zlJn (hun) optreden;geruetellend ln ziJn (huo) benaderlng van paÈ1;nten; oedàdeelzaan btJwat htj/zlj Saat/8aan doen; berlea pàttentàa mee re laten beslÍssen ÉlJeen behandelrng; inforuatlef over wat het beste Ís voor het gebit;geduldig als h1J (ze) Je behandelt (behaodereo); belangstellend in zÍJn(hun) patleoren; nauwkeurtg bÍJ ziJn (hun) 

"..1i U.".fdwillig on dlrecrbiJ ktesplJn klaar te BÈaan; handig in ziJn (hun) werk.
voldoende; noch voldoende; noch onvordoenàe; onvordoende; weet nlet- geloof Ín effectivlteir (algereen)

A. De_ tandarts speert eeo belaugriJke rol btj het a1 dao or.et kunnen
behouden van Je elgen gebit.

;.

A.

A.

L62.

irr.

geloof 1n effectivltelt controlebezoek.
Door regelnatlg naar de tandarts Èe gaan voor cootrole voorkom Je dat
Je ptJo krlJgt aan Je randen en klezàn.
geloof ln effectivltelt klachÈenbezoek.
I{at een tandarts voor Je kan doen ale Je eenoaal klachten hebt 1s heelbelaagrlJk voor her behoud van Je gebli.
voor klachten hoef Je oÍet alÈrjd oaar de tandarte te gaan; vaak gaan
ze vaozelf over.
nare ervarlngen.
Ileeft u wel eene nare ervarlngen blJ de tandarts gehad?
heel.erg Daar; er naar; gaat nel,; niet erg naar; helenaal nlet ergoaar/oeen; gaat noolt oaar de tandarts; rreet nÍet.
Eotief alternatief bezoek (tandtechnlcus).
tíaarorn beot u naar een taodtechalcue/taodtechnlsch lnstiÈuut gegaan?hlJ heefr niJn plaatJe/frare/kunsrgeblt ook geoaakt; voor hen heb iknlnder angst; hiJ te vakbekwarerlgeeft beterà behanóeltag; behandelt
srnller; htJ le vrlendeltJker; hÍJ kao beter een nooÍplaatJe/fra*/kunstgeblt maken; tril fe goedkoper; hÍJ behandeLtplJoklachten beter; andere, ..... t.w.; heb gàen-tanàarts; weet
nlet/geen redeo.
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3. Gewoonten
-auÈomaFrsme/vanzelf sprekendheldcontrolebezoek.
140. Is het voor u een vanzelfsprekendheld om eens 1n de zoveel tijd naar de

tandarÈs te gaao voor een controle of moet u er neestal enige tiJd over
nadenken om te beill[ffiffiSïF of nlet?
vanzelfeprekend; meestal eerst nadenken; aoders.

- automatische/vanzelfaprekenheld klachtenbezoek.
141. ïs het voor u een vanzelfsprekendheid dat u, wanneer u Derkt dat er

lete ret uw tanden aan de hand ls, dlrect een afepraak mt de tandarÈs
maakt, of moeE u er reeatal enlge tlJd over nadenken on te beslulten om
een afspraak te maken of nieÈ?
vaazelfsprekendheid; nee6tal eerst nadenken; anders.

BLOK 7.A SPECIFIEKE DETERUINANTEN CBK

l. Motleven
- notlevài-ElE "trekken" of 'rkroon plaataenrt.
180. Waarom heeft u toen voor dle behandellng gekozen?

advles Èandarts; leek miJ het beete voor het geblt; was goedkoper;
andersr.... t.ur.; reet nlet.

BLOK 8 ALGEMENE DETERI,ÍINANTEN

1. Kenols
- gebltsiG-kt.n.
17. Wat zljn de twee neest belangriJke aandoenlngen, afwlJklngen aan heÈ

elgen gebit, waardoor npn op den duur ziJn eigen tanden en kÍezen kan
kwiJ traken?
carlës, gaatJes, wolf, tandrot/bederf e.d.; tandvleesproblenen/
onstekÍngen, parodontitls, bloedend tandvlees; anders, .... t.rí.; weet
niet.

- oorzaken carlës
18. U weet dat u gaatjes 1n de eÍgen tanden en klezen kunt kriJgen.

I,{aardoor onstaaa volgens u dle gaatJes?
- oorzaken parodontltls.
19. Naast gaatjes kan men ook tandvleesprobleren (bljv. bloedend tandvlees)

krtJgen. I.{eet u waardoor deze ontsÈaan?
voedselreatenl suiker, anoep, zoetlgheld, verkeerde/ongezonde voedlng;
plak, aanslag, bacterLën; slecht (ntet) poetsen/slechte verzorglng; te
hard poetsen/verkeerd poetsen; gebrek aan vitamlne C; aanleg/
erfellJ khe id/constitle ; zuur; plaatje / f rare/ ( volledlg) kunstgebit ;
anders, ..... t.w.; weet nlet.

- factor constitutle.
107. Er zlJn rrnnsen met zo-n sterk geblt dat zlJ er biJna nlet aan hoeven te

doen om Èot op hoge leeftlJd een goed eÍgeo geblt te behouden. Voor
hoeveel procent van de bevolklng Ís dat denkt u het geval?
reer dan 80%; 5l tot 802; 20 tot 50Í; nlnder d.at 2O7"; rreet nlet.

108. Er zlJn ook oensen dte zo-n zwak geblt hebben dat zlJn, ondanks daE zlJ
er veel aan doen, toch op den duur hun eigen taoden en klezen
verliezen. Voor hoeveel procent van de bevolklng denkt u dat dlt geldt?
ueer dao 802; 5l tot 802; 20 tot 502; mlnder daa 2O%; rreet nlet.
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- lange termlJo cooeequentiee slecht ondenkend.
106. Als Je je eí,gen tanden en klezen lange tljd niet onderhoudt, dan heeft

dat op denffil nàre gàvolgen. tleJ.ke gevólgen denkru dar er ns veSggpg_Lgg op zullen rreden?
car1ëe,gmdbederf;ver11esvantanden/kÍezen,
vulllngen; plJ n; taodvlee sproblere n; te rugt rekke nd/ bloedend tandvlee e ;koeteu/hoge tandartsrekearng ; plaatJe / f rare /volle dlg kune tgebrt ;coopleet kunstgeblt; allokende kakeo (botreBorptle); algehàe1 vérval;
anders, ..... t.rr.; reet nlet.

- voordelen kuoetgebit (conpleet).
llz. Iíat zljn volgene u de voordelen van eeu conpleet kungtgebit ten

opzlchte van elgen tandÏïETGzeu? IIer gràr or algemne voordelen en
dua olet aLleen om naE voor u persoonllJk van belanl Íe.
geeo/ulnder klesplJn/gaarJes; mooler; gèen/mlnder kàsten; makkeltJker
echoonnaken; geen/nloder anggt; geea/nluder Èandartsbezoek; geen
voordelen; anders, .... t.w.; rreet nLet.

- nadelen kunstgeblt (coupleet).
l13. II8t zlJn de o?de1en vED een conpleet kunetgeblÈ t.o.v. een eigen geblt?

Eet gaat om algeree nadelen, dus nlet alleen om wat voor u peroonlÍJk
vao bel,ang ls.
probleren met sprekeo; sllokende kakeu/iovallend gezlcht; kosten;probleen met kauwen/etenl rolnder oooÍ uÍterllJk; schoonmakenl
probleren net lachen/schreeuwen/geeulreD; loe ziÈten van het
g€btt/klapPereo/ pasvorm; ninder enaak/gevoel ; steeds noeten vernleurÈn(rellnlng/rebaslog) ; plJa/brandend gevoàl/lrrlratie randvleesl
voedselreaten eronder; schaamte (bÍJv. het in- en uitneren); nlet
kuaen wennen (volle nond/vreemd dlng); Jezelf rrmlnderr of ioud,t
voelenl geen nadelen; anders, ..... t.!r.; lreet nlet.

- nornale gebltstoeetand.
ll7. Iloeveel taoden en klezen heeft een volwasgen rens normaal (in hettotaal dus, lncluelef verstandklezen)?

. tanden en kiezen; eeet nlet.
- eigen gebltsÈoestand (ia relarie met ïKOt)
ll8. weet u zo ulÈ uw hoofd hoeveel Èanden en kÍezen er blJ u zlJo

ge Crokken?
. taoden en klezenl geen enkele; rÍeet nleÈ.

119. Stel, dat u ou naar de tandarts zou moetea voor contole. Denkt u dat erlete aan uw plaatJe/frare/(vol1edig) kunetgeblt zou noeten gebeuren?
Ja; eea; weet oÍ.et.

120. Eu deakt u dat er bÍJ u tanden en/of kÍezeo getrokken zou noeten
trorden?
Ja; rnen; weet niet.

l2l. Denkt u dat de taodarto dau onsÈoken tandvlees (bloedeud tandvlees) zal
eonetate ren?
la; reen; rreet oiet.

122. Denkt u dat u tandsteen zult hebbeo?
Ja; een; weet nlet.

- specifleke zorg PP.
104. Ilenkt u dat meneen Et een plaatJe/frare/volledlg kunstgebit reer of

nlnder zorg [oeten besteden aao het schoonnaken van huo (elgen) gebtt
vergeleken net lrcnseo die alleea eÍgen tanden en kÍezen hebben?
rEer zorg; uloder zorg; naakt nlet ult/hetzelfde; weet nlet.

I05. líaaron denkt u dat deze rEnaen Eeer zorg noeÈen beeteden?
etenaresten/plak/bacterlën e.d. er achter bllJven zltÈen; andere taoden
sllJten door dragen van een plaatJe/frare; voor het tandvleeai ze
hebben toch al rninder taaden en klezeo; anders, n1.; weet nlet.
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2. MoÈleven
- (alSeneffiorgheid.
130. Iloe bezorgd bent u over de Eoekoust van uw gebit of mondgezondheld?

heel bezorgd; bezorgd; niet erg bezorgd; heleuaal niet bezorgd?
I3l. Ííaaron naakt u zlch zorgen; wat denkt u dat er zal gebeuren?

pÍJn aan tanden of klezen; gaatJes/verltes/afbrokkelen van Eanden en
klezeo; tandvleeeprobleren; noodbl-aasJes (aften); probleren oeË
kroren/bruggen; veratandhlezen; ulterl-tJk van het geblt/atand van de
tanden; conpleet kunstgeblt krlJgen; anders, ... t.n.; weet nlet.

- gepercLpleerde vastbaarheid cariëe.
123. De een krljgt snel gaatJes ln ztJo tanden ofwel 1s vatbaar voor het

krÍJgen van gaatjes, een ander ls veel mlnder vatbaar. Iloe denkt u dat
dat btJ u 1s?
heel erg vatbaar; erg vatbaar; gemiddeld, normaal; niet erg vaÈbaar;
helenaalnlet vatbaar; weet nlet, noolt over nagedacht.

- geperclpieerde vatbaerheid paro.
L24. De eea heeft snel laet of ls erg vatbaar voor het kriJgen van

aandoealngen van het tandvlees, de aader heeft daar nlnder last van.
Eoe denkt u daE dat blj u 1s?
heel erg vatbaar; erg vatbaar; gemlddeld, normaall niet erg vaËbaar;
helemaal nlet vatbaar; rreet ní.et, Doolt over nagedacht.

- geperclpeerde vatbaarheld aften.
125. De een heeft snel- last van aften of nondblaasJes, een ander heeft daar

veel nLader last van. Hoe denkt u dat dat blJ us is?
heel erg vatbaar; erg vatbaar; genlddeld, oormaal; olet erg vatbaar;
helenaal olet vaEbaar; weet nlet, ooolt over nagedacht.

- verwachtlng (conpleet) kunstgebÍt ("geperlclpieerde vastbaarheldt').
114. Deokt u zelf oolt eetr gpfg! kunstgeblÈ te zullen krlJgen?

Ja; neen; weet nlet, nooÍt over nagedacht.
ll5. Over hoeveel jaar denkt u dat dat zal gebeuren?

0-4 Jaar; 5-9 Jaar; 10-19 Jaar; 20-29 Jaar3 30 Jaar of reer; ríeer nler.
- geperclpleerde ernst carlës.
127. IIoe erg vlndt (zoudt) u het (vlnden) on gaatjes ln tanden en klzen te

krÍJ gen?
heel erg; erg; gaat wel; niet ergl heLenaa1 niet erg; weet niet.

- geperclpleerde erst parodontltis.
L29. Iloe erg vlndt (zoudt) u het (vinden) om bloedend tandvlees te hebben?

heel erg; erg; gaat nel; nlet erg; helenaal aleÈ erg; weet nlet.
- gepercÍpieerde ernst verlles van een kLes.
I28. Hoe erg vÍnd (zoudt) u het (vinden) on een glgg kÍes helenaal te

verllezen?
heel erg; erg; gaat wel; niet erg; helenaal niet erg; weet nlet.

- geperclpleerde ernst aften.
126. Hoe erg vlndt (zoudt) u het (vinden) om nondblaasjes re hebbenl?

heel erg; erg; gaat well nlet erg; helenaal nlet erg; weet niet.
- gepercÍpleerde ernst kunstgeblt?
t16. Hoe erg zou u het vinden oo een compleet kunsÈgeblt te krlJgen?

heel erg; erg; gaat wel; niet erg; helenaal nleE erg.
- geperclpleerde effectlvltett (IE).
- 0f Je een slecht gebit krlJgt staat blJ Je geboorte al vast.
- Ale Je genoeg geld hebt kun je Je tanden en klezen te allen tijde

behouden.
- Àls Je over de Julst lnformatie zou beschlkken kun Je ervoor zorgen daE

het elgen gebit behouden blijfÈ.
- Wat Je ook probeert, Je tanden en klezen gaan toch verloren.
- A1s Je echt w1l kun Je je eÍgen geblt behouden.
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- floaoclële offerbereidheid.
134. stel, dat uw elgeo gebit er slecht aan Loe ls. Hoeveel geld beot u

bereld u1È Èe Seven on elgen tanden en ktezen te behouden wanneer u hetzelf zou ooeÈen betalen?
0-200; 201-600; 60r-1000; l00l-r500; l50r-2500; 2501-4000; 4001-8000;
8001-10000; 100001 gulden of neer; rreet olet.

- olvo-a vao zorgverleolng.
lll. Denkt u waooeer leuand zlJn elgen gebÍt ntet goed verzorgt, dlt invloed

zal hebbeo op de hulp, dle de behaudelende tandarte geeft? Ileokt u dathlJ dan een betere of ntnder goed hulp geeft of naaki dat niete ult?
ulnder goede hulp; betere hulp; maakt nÍets ult; weet nlet.

- belang gebÍtsbehoud.
A. rk vlnd het belangriJk on niJn elgen tanden mool gaaf te houden.A. Ik ben trote op het fett dat lk nog elgen tanden heb.
A. Met-een compleet kunstgebÍt zou ik mlJ geen volwaardlg rns rrcer

voelen.
A. Voor eeo compleet kuostgeblt zou ik ne scharen.
A. rk zou het llefst zo srel nogeltJk een compleet kungtgeblt wlllen

hebben.
- houdiagt.o.v. paro-problematlek.
A. Gaatjes zlJn eeo veel groter probleen dao tandvleesproblenea.
A. Tandvleesonstekingen koren nÍet vaak voor.
- behoefte aan lofo over pp.
A. rk zou elgenllJk reer wirlen weten over het dragen en verzorgeD van

nlJn plaarJe/f rare/volledlg kunsrgeblt.
- overgeag ND - pp: epiJt.
89. Heeft u er, achteraf gezieo, splJt van dat u destlJde uw eigen tanden

ea klezen hebt lateu trekken en een plaatJe/frare/volledlg Éunstgeblt
hebt genoren? Heeft er zeer veel epÍJt van, veel §put van; enÍgszlns
of geen splJt vau?
zeer veel splJt; veel spiJt; enlgezlne Bptjr; geen
overgang ND - PP: belevtng van beellsslng.
Vood u het destlJde een noeillJke of een makkellJke
elgen tanden en ki.ezen te laEen Erekken en over te
plaatJe /f rare /volled1g kune rgebÍ t, ?
heel genakkellJk; gemakkeliJk; normaal; nieÈ
genakkellJk; weeÈ nlet reer.
rederen overgang ND - pp.

85.

84. Waaron hebL u op eeo gege\ren Dorent beeloten over te gaan op een
paatje/f rare / ( volledig) kunsrgebir?
niJo elgeo tanden/klezea te slecht wareD geworden; ntJn elgen
tandeo/klezen nlet nooÍ geuoeg rrcer rraBen; lk de ellende beu wasl ik
voorldureod last (ptJa/kiespÍJn/onetekiugen enz. ) had; de verzorging
vao deze taoden en kl,ezen nlet reer hleLp; lk noeillJkheden had et
eteo eD kauweo; 1k baag waa voor de tandarÈs; de behandeltog(en) rolJ te
duur nerd(en); de taoderts dat advÍBeerdel anders, ... t.rí.; ríeet nlet.

splJt; n.v.t.

besllssting om uw
gaao oP een

geuakkellJk; helenaal nlet

uw huldlge
- tevredenheld huidlge prothese.
92. Hoe tevreden beDt u Ín het algereen genotÉn over

plaatJe/f rare/kunsgebÍt?
heel Èevreden; tevredeo; noch tevreden, ooch ontevredea; nlet Èevreden;
helenaal olet tevreden.
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BLOK 9 PERSOONSKENTÍERKEN (zte bijlage IV-a)

BLOK IO PROMPTS

- aanwezigheld MH-nlddelen.
62. Kunt u mlj zeggen neLke van de op deze kaart genoende dlngen u thuis

blJna dagellJks onder ogeo krlJgt ook zonder dat u er naar zoekt?
(dental) floss/tandziJde/draad; randstokerB; fluorlde geIée;
epoelwaterl poeder (bijv. snokere, taodpolteh); plakverkllkkers; zouc;
nooddouche ; speclale (interdentaaL) tandenborstel; mondeplegel; anders;
geen van belde.

- aanwezighetd voedÍngawaren.
78. Kunt u mlJ zeggen welke van deze produkten u bÍJna dageltJks onder

krijgt, ook zonder dat u er speclaal naar zoekt? DiÈ kan zoroel thuis
als ook op het werk of op school e.d. ziJn?
drop; sinaasappeleap/Jua d- orange ; chocolademe lk/TJ olk/yoghurtdrank;
frlsdranken/linooade (excl. mlneraalwater) ; boterhan/beschult;
chocolade I cevltam (vruchtenslroop) /roosvlcee ; rrelk/yoghurt/karnere1k;
koekJes; krenten/rozlJnen; sulkerl snoep (zuurtjes, pepernunt.,
toffees); kauwgom - suikervrlJ; kauwgom - nlet suikervrlJ; mars, nuts,
mllky-way e.d.; gebak/taart, fruÍt; geen enkele.

- voorbeeldgedrag gebitsverzorglng.
133. IIoe vaak oerkt u btJ oensen uit uw naaate omgeving (fanll1e, vrienden

e.d.) dat ze aan verzorging van hun eigen gebit aandacht besteden?
(blJoa) altÍJd; vaak; souel zelden; nooit.

- lnfo ult nedla.
132. zLet of hoort u op de televÍsle, radlo of ln Èhe krant en andere bladen

vaak, wel eens of oooLt dlngen over gebit en gebitsverzorgLtg?
vaak; nel eens; nooÍt.

- oproep tandarts (controle bezoek).
134. Krljgt u doorgaans van uw tandarts een berlchËJe om er aao te

herLnneren dat u voor een controle moet korcn of een afspraak daarvoor
noet maken en zo Ja, krlJgt u dat dan via een kaart of Èelefonlsch?
Ja, telefonlsch; Ja, vla een kaartJe; neen; qreet nLet.

- aaoerlngskaart.
156. Ileeft u een geldlge sarerlngskaart of Ís deze verlopeo?

geldlge; verlopenl geeo saneringskaart; weet niet.

BLOK IO CUES TO ACTION

- klachten n.b.t. glg taoden/klezen.
174. Ilieronder staan een groot aantal dlugen dle zoal kunnen voorkoren aan

het elgen geblt en in de noad. Ik zou u willen vragen dlt eens te
bekiJken. Ilet ls de bedoellng dat u alleerst per klacht aangeeft of u
daar de afgelopen trgee Jaar las van_hebt gehad.
vervolgens verzoekeo wlJ u om voor ledere klacht, waarvan u last heefÈ
gehad, op te geven hoe vaak u daar de afgelopen twee Jaar last van
heeft gehad, ríat er aan gedaan Ís en door wle het is behandeld?
gaatje(s); ptjn aan Eand of kles; gevoeLigheld voor warm of koud
eteo/drlnkenl vaak ln de wang of tong blJten; scherpe randen aan
tanden/klezen/vuLllngen; ptJllJke kaken; "knappende'r kaken; blaartJes
of zweertJes in de nond (aften); bloedend tandvlees; loazittende of
gebroken tanden, klezen; verlles of loszttten van eeo vulllng;
verkleurlngeo van elgen tanden/klezeo; nlec moole stand van de taoden;
verkeerd doorkomende veretandskiezen; slechte adem; slechÈe 6meak;
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probleem Det kronen/brug; probleren mt spreken; probremn rreÈ kauwen;lete anders nl.: ..
- klachten u.b.t. pp.
L75' HÍerooder staan eea groot aantal dingen dle zoal kunnen voorkorEn aan

l..t.elgen: gebit en Ín de raond. rk zoi 
" ,rrr"i-u..g"o ara eena rebekiJen. Her.is de bedoelÍng dat u alleerer p". tir.nt aangeeft of udaar de afgelopen_ trree Jaar las vao hebt gehàa.

vervolgens verzoeken-w{-rr-on voor iedere-klacht, waarvan u rast heeftgehad, op te geveo hoe vaak u daar de afgelopen ;;; Jaar rast vanheeft gehadr rrat er aan gedaan ls en door wle het ls behandeld?problerren oe t eten/drinkeo; probleren ret racheniziigen/s.hr.euwen/gapen; problemn ret aprekeo/praten; l0azltteod bovengebÍt; l.§zrttend
Squrt; plJo/lrritatte (dàor) tunstgeUri; 

-ir;a; 
snaak;kokhalsneiglogen/nlseellJkheld door kunstgeuit; ui"i"o (zlreer.je) in denond; gevoer va-n te volre nond; Ínvallend g"rr"ti;-o.r"angenar* snaak;braaderlg gevoel-onder kunetg"bft;, te veel epeekael; te rrelnlgspeeksel ; gevoellooaheld rn ónderlbovenrrp 

";-ki;; 
-;""brerren 

ret hertandvlees; breuk/loegeraakte raoden; moe ievoel ri àe uken;oonangenaau klemnead gevoel door boven eoTof onderg.Ufa.
BIOK I2 PROTHESTISCHE GESCITIEDENIS

- datuu plaatsing le pp.
80' Iíe willen nu even wat dieper rngaan op uw plaatJe/frare/(vorredlg)

kunstgeblt
Iloelaog Ís het geledeo dat u uw eerste plaatJe/frame (volledig)kunstgeblt kreeg?

J are n; lree t nle t .
- datuo plaaÈalng huldlge pp.
81. Iloelang ls het geleden dar u uw trgl4.lgs plaarje/frame (volledig)kuosÈgebit kreeg?

. Jaren; weet alet.
:^ lnnedlaatprotheee (blj volledig kunsÈgebir).83. Heeft u roen uw laateÉe randen"en/of-;i;;;;-r"n ur boven_ en/ofonderkaak ríarea getrokken dlrecc een kunetgeura i.ti"g"n of heeft utoen eerst enrge roaanden zonder kuostgebrt ro"t.i eterren?direct kunstgebit; enige maanden zouder; !.eet nlet reer.- plaatsen huidlge protheee.
90. Van sle heefÈ.u uw truldige plaatje/frare/volledlg kunetgeblt gekregen?tandarÈs ; tandte choGióEa'ndprotÉe tÍcue ; Íenand ian een',,rrekï;i;;; ;Íeuaud anders .... t.w.; rdeet nlet reer.
:^ hoeveelste prothese (blJ volledlg kunetgebit).82. Hoeveer voLledrge kunstleblrten Ëeeft u"tot-íu roe gehad?aantal: ....; all9en deze; geen eakele; weer nfer-(iler).- Curatieve behaodellngskeuze t.a.v. le pp
86. Heeft de tandarts toeo u urÍ eerste_ plaatJe/frare/volledig kunstgebltkreeg @t u over erreatuele aiii-Ë--opro""iog.., o".ri.ga, zoare bÍJv. hetopknappen vac de_ taaden/ktezen, het plaatsen van éÉn of reerderekrooen/bruggeo, het naken van éen_pJ-àat1e/een rrare/een volredrgkunstgeblt of zelfe een compreet (à.w.zl ,"rr-i""." ala onder)?Ja; oeen; weet nlet.
- keuzeuogelÍJkheden.
87. Ult welke mogeliJkhedeo kon u toen kiezen?

naken van een trplaatJett; nakea van een ttfrarettl maken van een volledlgkunatgebtt; naken vaa een conpleet (boven- 
""1ót o"à""-lt,ro"tg"uii; --'

opkaappen van de tandea/kiezeu; plaatsea van één of oeerdere krorenen/of bruggenl anders, .... t.w.! weet alet.
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- redenen keuze PP.
88. Iíaarom heef t u gekozeo voor plaatJe/frare/volledlg kunstgebit?

advies vao de tandarts; rras goedkoper; leek nlJ beter voor het gebit;
andere reden nl. ....; weeE niet.

BUITENI,ÍODEL VRAGEN

- 800rt PP
01. On te beginnen wil 1k graag ríeten of u ln uw bovenkaaLeeo plaatJe

en/of fraoe en/of een volledlg kunstgeblt hee?F--
plaatJe; frarel volledlg bovengebÍt; geen van deze.

02. En ln uw onderkaak heefc u daar een plaatje en/of frane en/of volledlg
kunstgebiï-
plaatJe; frarel volledlg ondergeblt; geen van deze.

174a. actle ondernomen biJ voorkomen van klachten aan glgen tanden.
Wat heeft U er aan gedaan?

174b. behandelaar klachten (eÍgen tanden).
Door wle ls het behandeld?

174c. reeultaat behandel-1ng en/of actie (elgen tanden).
Beot u van deze klachteo afgekonen?

174d. actle onderoooen blJ voorkomn van klachten aan PP.' Wat heefL u er aan gedaan?
174e. behandelaar klachten (PP).

Door wle ls het behandeld?
174f. resultaat behandellng en/of actie (PP).

Bent u van deze klacht afgekomen?
- belevÍng pasvorm PP.
91. IIoe zlt 1D het algemen genonrcn uw huÍdlge plaatJe/f ram/volledlg

kunstge bl t ?

heel prettig; prettÍg; gewoon/gaat wel; niet prettig.
- afzLen vao bezoek vanwege kosten.
149. Bent u de afgelopeo twee Jaar we1 eeDB nlet naar de tandarts gegaan

omdat u dachr dat het te veel zou gaan 6ït.rr?
Ja; reen.

- reer/mlnder zorg door PP-plaaÈsÍog.
102a. Heeft u het felt dat u ou een plaatJe/frane/volledtg kunstgebit heeft

ertoe geleid dat u reer of mlnder zorg aan uw geblt bent gaan besEeden?
rleer zorg, maakt niets uÍtlhetzelfde; mlnder zorg; ÍreeE nÍet.

- vorm extra zorg.
I03. IÍaarult besEaat dle extra zorg?

eet mlnder zoetigheld; poets meer; poets beter; gebruik (meer) fluorlde
tandpasta/-tabletten; gebrulk andere middelen b1J heÈ relnlngen; ga
regelnattg/vaker voor controle naar de tandarts; heb nu rreer geld over
voor nlJn gebit; anderzlns, n.1. ......

- nerk tandpasta.
47, Welk merk tandpasta gebrulkt u de laatste tijd het meest?

Aquafresh; Aronal; Bl-end-A-l4ed; Colgate; E1rex; Everclean; Macleans;
Prodentl Secuned; Sensadyre; Slgnaal; Ultra-brlte; ZendÍum; "eigen
rerk"; ander merk; weet nlet.

- rerk ... . . tandpasta.
49. Gebrulkt u dtt nerk altlJd of heeft u wel eens een ander rnerk?

Aquafresh; Àronal; Blend-A-Med; Colgate; E1rrex; Everclean; Macleans;
Prodentg Secumed; Sensadyrc; Slgnaal; UItra-brlte; Zendiun; ttelgen
rerktt; ander merk; weet nlet; geen ander nerk.
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- notlef rerk taodpasta.
48. Iíaarou gebrulkt u dlt rerk tandpaeÈa?

de prÍJe; de snaak; frlese adem; bevat fluorlde; tegen gaatjes; wltte
Èandea; adviee taadarts; voor heÈ tandvrees; ve{lig voor glazuur;
reloigende werkÍog; auders; rÍeet DÍet.

- rerk tandenborstel.
50. Welk crk tandenboretel gebruÍkt u momeoteel?

Aerollt; Albert llelJo; Butler; Elrex; tieua: Jordan: Lactona: 0ra1 B;
Parooal: Prodent: Vendex: Zendlun; ander rerk; neet nLet.

- last van aften;
66. Aften zlJn plJnllJke blaasJes ln de nond. Heeft u daar sel eene lasr

van?
Ja; rcen.

- Jeugdplan.
L57. Per I Jul1 1985 ls voor de zlekenfondsverzekerden het

lngevoerd. Alle klnderen van 0 t/m l8 Jaar krlJgen nu
uitgebrelde taodtreelkundige hulp, en kunnen nu onder
vulllngen en kronen vergoed krlJgea.
A. Ileeft u van deze nl.euwe regelÍng gehoord?

Ja; neen; §eet oiet.
B. Vlndt u deze uitgebreide regeling eeo goede zaak?

Ja; neen; ríeet rÉet.
c. zoudt u nu r.t deze regeling uw klnderen boven de 13 Jaar laten

saoeren? (u betaalt daarvoor dau elechts de helft van de kosÈen
naar noolt rreer dan f 500,--).
Ja; reen; zlJn geeaoeerd; n.v.t.

notlef veranderlng van tandarts.
I{aaron bent u naar een andere tandarts gegaan?
verhulzlag; te duur; oodeskundlg; nLet aardig; aoders, .... r.w.; rÍeet
nie t.

- partlclpatle vraag.
2L. Itret ooderzoek, waarvoor wiJ dlt vraaggesprek ret u voereo (eo dat dus

oog nlet afgelopen le) kent nog een ander onderdeel. Dat onderdeel
beetaat ult een tandheelkundÍg onderzoek door eeo onderzoeker van deuaÍversltelt vao NlJoegen. Het viodt plaats in een speclaal daarvoor
ultgeruete bus, dle over enkele dagen hler ln de buurt kout staan.
TtJdeae het onderzoek zal alleen naar Íraar uw gebÍt gekeken worden; er
wordt dus nleÈ geboord of op enlge andere wlJze behandeld. voorts
zullen er dan nog eeo zeer beperkt aant.al vragen worden gesteld. IIet
gehele onderzek duurt ongeveer 20 à 25 nlnuten. Ik zou u wlllen vragenof u uw redewerking wllt verlenen aan dat tandheelkundlg oaderzoek.
voor uw redewerklng ooÈva gÈ u na afloop een aardlge attentle.
een, wll olet meedoeo; Ja wÍl ueedoen.

Jeugdplan
recht op mer

lper gegoten

r38.
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BLOK 4 ZELFZORGGEDRAG

1. !íondhygÍene gedrag
- frequetrtLe en reingingsrnethode prothese
58. Maakt u uw kunstgeblt wel eens §ffiïGï-

neen; Ja
60. Op welke manler(en) maakt u het kunstgebit schoon?

afspoelen meE water; Det borstel eo water; meÈ borstel en zeep of
tandpasta; net specl.aal poeder, t,ablet of vloelstof; (e-oaehta) in een
glas water leggen zonder epeciaal ntddel; anderzlns, nl., noemt geen
manler/weet nlet.

61. IIoe vaak maakt u urÍ kunsÈgeblt schoon?
dag; week; maand; halfJaar.

- frequentie en relnÍngenethode rnond
69. Maakt u (naast uw kunstgebtr) óï'i.uw mond wel schoon?

Ja; neen
70. 0p wetke manÍer doet u dat dan neeetal?

met rrater afspoelen; met borstel en lrater; met borstel en
zeep/tandpasta; oet speciaal poeder,/tablet/vloelstof; aaders,
t.rí........

71. Iloe vaak doet u dat?
..... keer per dag;..... keer pet week; ..... keer per oaand; uinder
dan één keer per maand; weet ní.et.

2. Preventief draaggedrag
- draag@g)
48. I{anneer draagt u uw bovengeblt? Draagt u dat dag en nacht, aLeen

overdag, een aantal ureo per dag of draagt u dat (vrlJwel) noolt?
alleea overdag; aantal uren per dag; (vrÍJwe1) nooit; dag ea nacht;
heel wlseelend; heb geen bovengebÍt.

- draagduur ondergebtt (per dag)
50. Wanneer draagt u uv ondergeblt? Draagt u dat dag en nacht, alLeeo

overdag, een aantal uren per dag of draagt u dat (vrljwel) noolt?
alleen overdag; aantal uren per dag; (vrlJwel) noolt; dag en nacht;
heel wÍsselend; heb geen ondergebÍt.

- gebrutk kleefniddelen; frequentle en niddeL.
56. Hoe vaak gebrulkt u een hulpmiddel orn te voorkooen dat uw kunstgeblt

loe gaat zltten?
(bÍJna) alttJd; vaak; eous; zelden; nooÍ!.

57. Welk hulpoiddel gebrulkt u dan doorgaana?
kleefpoeder/-nlddel; watJes; hulp-ooderl-aagJe; vlo'eltJes; lets anders,
t.!r. .....; rreet olet.

3. Tandartsbezoek enalternatÍeven
_ raag).
92. Waneer bent u voor het 1aaÈst voor uzelf btJ de tandarts gerreest? (DuB

niet traar tandtechnlcus of hulGïfilf-
nlnder dan 1 Jaar geleden; 1-2 Jaar geleden; 3-5 Jaar geleden; Langer
dan 5 Jaar geleden; weet niet.
frequentie klachtenbezoek en contrölebezoek.

NBi De rr.mrs vmr de vragen orrespcíder€n Gt die ln deflÍÉtlerre
vraeeÍÍf$t (2tu biJlage W.g).
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93. Hoe vaak beat u Ío de afgelopen 5 Jaar voor uw kunstgeblt oaar de
tandarts gegaan? Hoe vaak voor klachten en hoe vaak voor eeo gelrone
contrOle ?

keren voor klachten; keren voor contr6le; seet nlet; geen
enkele keer.

- aard en frequentle alternatlef-bezoek (klachten en contr6le?).
95. Ie het de afgelopen 5 Jaar voorgekorea dat u voor uw kunstgeblt hulp

heeft gezocht bÍJ lemaod aoders dan een tandair
Ja; eeu; seet niet.

96. BiJ wle heeft u toen hulp gezocht?
tandte chnlcus / t and technÍech lns t 1 tuut ; huÍsarts ; apoÈheek/drogls t ;
anders, t.rr.......; rreet nlet (reer).

97. Hoe vaak heeft u de afgelopea 5 Jaar hulp gezocht?
... maal; weet niet.

BLOK 5 SPECIFIEKE DETERI{INANTEN MH-GEDRAG

l. Kennle
- gerreniffitntngsf requentle
68. Kunt u aaqgeven hoe vaak u volgene de tandarÈs (of tandtechnlcus) 1n

het algerreen het kunstgebit schoon moet maken?
keer per d"gi ...... keer per week; . keer per maand;

mlnder dan één keer per oaand; rreet olet.
- reioingsrethode (ln conbÍnatle net vraag ..).
67. Kent u (nog andere) manleren/mlddelen (dau de door u genoemde) om het

kuastgeblt schoon te oaken?
afspoelen net water; poeder zonder neer); Kukldent; Evercleanl met
borstel en water; tabletten (zonder reer); SÈeradent; Corega-tabs;
(e-oachts) 1n glas water leggeu; Danclan; kent geen middelen/manleren.

- rederen Èot reinlglng (ln conblnaÈle et vraag 65).
66. Kent u (nog reer) redenen waarom het voor ÍEnsen DeL een kunstgeblt ln

het algereea belangriJk kan zlJn ou het kunstgeblt schoon te maken?
(Dus niet al1eeo redeen dle voor uzelf gelden).
het geeft een prettig gevoel (frlsse mond/gladde tanden); het gebit
zlet er dan mooler ult;.trct gebtt gast dan langer ree; dat is gezond
voor de mondFlljuvltes/tandvtees; oodat anderàn oprerkÍngeo dtE-ver
oaken; er bltJveo eÈenresten onder/achter zltten; advles van de
tandart.s/ tandtechnlcus ; ter voorkoolng van problerren/ontsteklngen;
andere redeneo, t.rr......; rreet alet.

2. [íotleven
- rnotleven vó6r (poetsers).
65. Er kuoren allerlel redeen zljn waaron nenaen hun kunstgeblt

gchoonnaken. lJat zlJo voor u de redenen rraarom u uw geblt schoonmaakt?
het geeft een prettÍg gevoel (frlsse nood/gladde tanden); het geblt
zleÈ er dan mooLer uÍt; het geblt gaat dan langer ree; dat ls gezond
voor de noudffim'vHes/tandvleesl ondat anderàn oprerklngen dililver
naken; er bllJveo etenreaÈen onder/achter zltten; advÍes van de
taodarts/tandtechnlcue ; ter voorkoolng vaa problernen/ontsteklngen;
andere redenen, t.rr......; raeet nlet.

- notÍeven tegeo (a1eÈ-petsers) (open vraag).
59. Wat ziJn voor u de rederpa waaron u het geblt nlet echoonnaakt?
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3. GewoooËe
- gewooiE-prothese-reiniglng.
64. Is het een vaate gerdoonte van u orn uw kunatgebit schoon te maken of

moet u er speciaal aan deoken om het te doen?
vaste gewoonte; §peclaal aan denken; nlet vao toepas8lng.

72. Ie het eeo vasEe gewooate van u om uw mond schoon te rnaken of moet u er
speciaal aan denken on het te doen?
va8te gewoonte; specLaal aan denken; niet van toepassl-ng.

BLOK 6 SPECIFIEKE DETERI.{INANTEN DRAAGGEDRAG

l. Kennls
- uitlaElnTfilhouden s-nachts.
52. Deokt u zelf dat het ln het algerneen aan te raden 1s on het kunstgebir

-s nachts ult Èe laten?
ja; !Íeet nGE-Ïffiï-

- redenen waarom truLtlaÈenrt beÈer Ls.
53. I{aarom ls hec volgens u Ín het algemen Jaan te raden 's nachts het

kun6Ègeblt uiÈ te laten?
kaak/spÍeren koren tot rust; tandvlees kont tot rust (kan aderen); voor
het reinlngen vao tteE geblt; andere redenen nl...; weet niet.

- redenen waarom ttLnhoudentt beter is.
54. Waaron Ís het volgene u í.n het algerneen aan Èe raden oro -s nachts het

kunstgebÍt ln te houden?
zo blijft het passend; andere redenen, t.w.....r.; weet nleÈ.

2. Motleven
- motie6Tàïgauur boveageblt.
49. Waarom draagt u uw boveogeblt nlet steeds?

beter voor kaken/apleren; prettlger; bltJft beter passen; beter voor
tandvlees/sliJmvleee; gewoonte; lrrltatlee/p1Jn; beter voor de oond; om

te reiningen; advies t,andarts/tandtechnLcus; anders; t.rí. ......; rÍeet
nie t.

- motleven draagduur ondergeblt.
51. Waarorn draagt u uw ondergebit nlet steeds?

beter voor kaken/spiereo; pretÈlger; bllJft beEer passeol beter voor
tandvlees/sllJmvlees; gewoonte; trrltatles/pljn; beter voor de mond; om
te reloingen; adviea tandarts/tandÈechnlcus; andersl t.!Í. ......; weet
nie t.

- preferentleklenvastheid prothese.
55. Ileeft u llever dat uw kuostgebit vasEgekleod zÍc (aan uw gehenelte) of

heeft u het llever iete toeser, zodat u hem nog rrat kunÈ bewegen ln de
mond?
vasÈgeklernd; ieÈs losser; maakt nieEs ult.

- angst voor loszLtteo (echaamte, ook blok 8).
74. Komt heE wel eens voor dat u bang bent dat uw kunstgeblt ln gezelschap

van andere rlenserr loe gaat zltten?
ja; oeen.
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BLOK 7 SPECIT'IEKE DETER}íINANTEN TANDARTSBEZOEK/ÀLTERNATIEVEN

l. Kennls
- noodzàïÏlnt16lebezoek.
83. Mensen net elgen tanden en klezeo moeten hun gebit regelmatig laten

controlea.
Denkt u dat dlt ook voor rrcnsen oet een kunstgebiÈ geldt?
Ja; neen.

- gesenste frequeotle contr6lebezoek.
84. IIoe vaak denkt u dar dat nodlg ls?

één keer ln de ... Jaar; weet nlet; anders.....t.w.
- kosten.
ll9b. A1e u nu een nleuw compleet kunstgeblt oodlg zou hebbeo, hoeveel denkt

u dat u zou noeteD betalea voor dlÈ nleune kunst.geblt?
f.... .....; weet olet.

- dekklng standaard ZF-pakket.
Lr7. rk noem u zo dadelUk eeo aantal tandheelkundlge handellngen. Kunt u

n1J zeggen of voor SesaÍEerde zlekenfondsverzekerden deze handellngen
qeheel, 4eltg_lIl!, of niei vergoed worden op basls vaD her g"rror"
( standaard) zlekenfoadspakke t?
een geheel nÍeuw kuoatgebtt (als het oude versleten is); het opnleuw
paseend maken van een kunsËgeblt; een contralebezoek; het herstellen
vao een breuk Ín het kuostgeblÈ.

- curaÈÍeve nogellJkhedeu tandarts en taodtechnicus (tevens geloof in
effectlvltelr?).

1ll. Ik noen u zo dadellJk een aantal klachten/problernen. Kunt u aangeven in
hoeveEe de tandart8 deze volgens u kao verhelpen?
kappotte .onàÏffi] loszittei van her kunstgeËit; breuk/losgeraakre
tande n; kokhal sne lglngen/nlsse 1 I J khe td ; proble ren Ee t e ren/drlnke n;
problerea net tandvlees; probleren oet praten/spreken; problenen oet
snaak; te veel/te weinlng speeksel; 'riovallenrl van het
gezlcht/sllnkende kaken; bJ.aartJes/zrÍeertjes ln de mond;
pÍJn/lrrltatle.

112. Eu lnhoeverre kao de tandtechnicus_ deze volgens u verhelpen?
volledig; gedee 1 reltJ§-ËÏEoaal-ie r : wee r nle r.

9t

106.

2. líotleveo
beretÉTËïlda.
Staat u lngeschreven blJ een taadarts (of groepspraktllk)?
Ja; neen; !íeet nlet.
Vlndt u dat u, als u klachten heeft, genakkelijk bÍl de tandarts
terecht kunt?
heel gemakkellJk; gemakkellJkl normaal; nÍet gemakkeliJk; helemaal nler
genakkeltJk; rreet niet.

- aogst/geapannenheid.
107. Ileel veel mensen voelen zÍch angstlg of gespaanen als ze naar de

tandarta moeten. Hoe ls dat blj u slads u een kunsÈgeblt draagt? voelt
u zLch zeer angstÍg/gespaoneo, aagstlg/geapannen, gaat wel of helemaal
niet angstlg/gespanren?
zeer aDgstlg/geepanrpn; angsÈig/gespannen; gaat wel; helenaal nlet
aog8tlg/ge8panneo; n.v.t./gaat nooLt naar de Èandart8.

- relatí.e ret tandarts (taodartsbezoek i.h.a.).
108. Ik noen u een aaotal keamrken die taadartsen in reer of mlodere mate

kuooen bezltteo?
deskundlg ln ziJa (hun) vak; vrÍeodellJk ln ztJn (hun) optreden;
geruststellend ln zljn (huq) benaderlng vao patlënten; nededeelzaam blJ
wat hiJ/ziJ gaat/gaao doeo; bereld patlëntea rEe te laten besllssen blJ
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een behandellng; lnfornatief over wat het beste is voor het
(kunst)geblt; geduldig als htJ (ze) Je behandelt (behandelen);
belangstellend ln ztJn (hun) patlënten; nauwkeurlg biJ ztJn (hun) werk;
bereidwÍllÍg oo dlrect biJ problenen klaar te staan; handtg ln zÍJn
(hun werk).

108a. Vtndt u dat uw tandarts de volgende kenmerken ln voldoende of
onvoldoende mate bezÍt? (zte vraag 108).

108b. Vtndt u dat de meeate tandartsen de volgende kenmerken 1n voldoende of
onvoldoende mate bezlttet? (zle vraag 108).

- ervarlngen met tandarts.
109a. Kunt u aan de hand van deze kaart aangeven hoe ln het algeneen. uw

ervarLngen neÈ de tandarts zl-Jn geweest elnde u een kunstgeblt draagt?
goed; redellJk; uatlg; slecht; zeer slecht; weet nlet; n.t.v./geen
antrroord.

- ervarlngen uet tandtechnlcus.
109b. En hoe zlJn ln het algeneen uw ervarlngen ge\reest met de tandtechnÍcus?

goed; redellJk; matlg; slecht; zeer elecht; rreet niet; n.t.v./geen
antwoord.

- geloof 1n effectlvitelt contröle-bezoek tandarts.
A. Door regelmatÍg naar de EEi?ïE- te gaan kunnen mensen met een

kunstgeblt zLchzelf een hoop narlghe{d beeparen.
- geloof ln effectlvlÈelt klachten-bezoek tandarts.
A. I{anneer lemand problenen-ËiIl}-met zljn kunstgebtt kan de taodarts

daar rneeetal welnig aan verhelpen.
- kosten.
lO2. Als u naar de tandarts gaat of zou wlllen gaan denkt u er van tevoeren

aan wat het u eventueel gaat kosten?
Ja; neen; n.t.v.; Ííeet nl.et.

- behoeft aan lnfo.
L7. Ileeft u doorgaans het gevoel dat u elgenlÍJk neer zou trlllen weten over

dlngen dle uw kunstgeblt betreffen?
Ja; neen; weet nÍet.

- eocÍale durk contrOlebezoek.
101. ÍJordÈ u door meneen uÍt uw ongevlng ertoe aangezet om near de tandarts

te gaan, on eeoo te laten contrOLeten of a1les nog goed ls?
Ja; neen; rreet nlet.

- soclale druk klachtenbezoek.
100. Iíordt u door mensen ult uw omgevlng ertoe aangezet om naar de tandarts

te gaan, wanneer u een klacht heeft met betrekkÍÍrg tot uw kunatgeblt
Jal neenl weet nlet.

- uotieven v66r tandartsbezoek (tandartsbezoekers).
94. I{aarom bent u (toen) naar de tandarts gegaan en nleË naar een

tandtechnicue?
htJ heeft mljn kun8tgeblt ook genaakt; htJ ls vakbekwamer/geeft betere
behandellng; hlj tg vriendellJker; htJ Ie goedkoper; htJ behandelt
plJnklachten beter; voor hem heb ik minder angst; behandelt sneller;
htJ kan beter een nooi geblt naken; kea er geen/weet nlet wat het ls;
anders t.w. . ; weet nlet/geen reden.

NB. De Et Et À ger*rkte vragen zfJn utt lnvrÍformrlier A (zle etrde van
bfflage W.g) en kerren de cltterd alternatleven: helmal tE eens;
rne eeÍ!s; nLet Ée eens; nlet Ee eens; helmal niet e een6.
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- motieven v66r ta'dËechnlcus-bezoek (tandtechnlcusbezoekers).
99. tJaarom benr u oaar een tandtechnrcue/tandtechnr""i-iiltttuuÈ gegaan?hlJ heeft nljn.kun'tgebrt ook gemaakt; hÍJ Ís vakbekwamr/geeft-uetere

behaodeling; hlJ te vrtendelÍJker; hlJ Íe goedkoper; hlJ behandelrpiJnklachten beter; voor hem heb rk r inder-angst; uetranàert snelJ-er;hlJ kaa beter eeo mool geblt oaken; ken er geàn/weet olet wat het ls;anders t.rr. . ; weet niet/geeo redeo.

BLOK 8 AIGEMENE DETERUINATTEN

l. Kennis
- t'reveffi,t prothese zonder hulp.
85. Hoeveel Jaar denkt u dat u ret eàn kunstgeblt kunt doen zonder dat uhulp van een tandarte of tandtechnÍcus nàdlg heeft?

Jaren; weet nlet.
- re8orptle.
77. Deokt u dat het slioken van de kakea voorkoren kan wordeo of denkt udat het nu eenmaal hoort biJ het dragen van een kunstgebÍt?

kao voorkoren wordeo; hoort blJ dragen van een kunstgàbrt; weet niet.- voordelen prothese.
73. Ilat zlJn volgene u de voordelea van een kunstgeblt Èen opzÍchÈe vanelgen tanden en kiezeo?Er gaaÈ ou algerene ïooià"i"" en dus nreralleea orn rraÈ voor u.persoonllJk vanffifii".

geea/ainder klespiJo/gaatJes; moorer; geenTmrnder kostenl makkeliJker
schooamaken; geen/mloder angst; geen vàordelen; geen/oioàer
tandarÈsbezoeken anders, t.w. ....; weet nlet.

- nadelen prothese.
74. Iíat zÍJD de nqdeleo van-een kunstgebit t.o.v. een eigen geblt?

l: Í:::_:r,aE-r:e nadelen, dus nter alleen ou war voor u persoonliJk
van belang ls.
probleren ret spreken; ellokende kaken/invallend gezichr; kosten;problernen ne t kauwen/e ten; ní.nde r oool/ulte 11 I j k ; 

-schoonnake 
n;probleren met lacheo/schreeuweo/geeuwen; los zitten van hetgBbÍt/klappe rea/pasvorn; nlnde r snaak/ gevoet ; . t"àà" moe ren ve rnleuoen

( rellntng/ re bas tng ) ; piJ n,/brande od ge víe l/t.rii"r i. lp"avoru;voedeelresten eronder; schaamte (bijv. het rn- en ulirereo)i aretkunrrn wennen (vo1le uoud/vreeud dlng) anders, t.w. .....; geeo
nadelen; weet oiet.

- belang constltutlonele factor blJ gebltsverval.
89. Er zlJn menseo met, zo'n etert geÉtÉ d,at zL! er bljna nÍeta aan hoevente doen on tor op hoge leeftljd eeo goed gÀbrt te-behouden. voorhoeveel proceot, van de bevolktng ie àar dànkt u het geval?

reer dao 802; 5l tot 802; 20 rot 502; nlnder d,at 2Ofl, lreer nler.90. Er zlJn ook mensen dLe zo'o zwak gebit hebben aat zrj ondanks dar z1Jer veel aan doen, toch op den duur hun taoden en klezen verllezen. Voorhoeveel procent vaa de bevolklng deakt u dat d1È geldt?
reer dan 802; 5r tot B0z; 20 tor 502; rnlnder aaa íor; ríeer nler.- gebltszÍekten.

87. lJat ziJn de Ewee -reest belangrtJke afwiJklngen of aandoenlngen,
waardoor oeoïl-àeo duur zlJí tioden en-kreien kan kwtJtraken?
carlës; gaatjes; wolf; Èaadbederf; Èandrot; e.d.; tandvleesprobleen,parodootltls; onstekÍngeo; bloedend tandvlees; aodere problemn; t.w.

; weet niet.



88.

76.

78.

i,r.

47.

2. Motleven
- gepercip-Gffie vatbaarheid resorptle.
75. Bij het drageo vao een kunstgebtt kunnen de kaken gaan sllnken

(krfinpen). Dlt kan probleren geven, zoals blJv. het losser gaan zltten
van het kunstgeblt eu het "lovalleott vaa heÈ geztcht. Denkt u dat ook
biJ u de kaken kunnen sllnken, of eveoËueel nog verder kunnen sllnken?
Ja; neen; weet nlet.
gepercipleerde ernst resorptle.
A1s dat zou gebeureor zou u dat heel vervelend, vervelend, nl-et zo

vervelend of helemaal olet vervelend vindeo?
heel vervelend; vervelend; nlet zo vervelend; helenaal nlet vervelendl
weeE olet.
schaamte.
Als andere neneefl rnerken dat u een kunstgebit hebt, hoe vervelend vlndt
u dÍt daÈ? Zou u dat heel vervelend, vervelend, nlet zo vervelend of
treLemaal nlet vervelend vlnden?
heel vervelend; vervelend; nlet zo verveleod; helemaal nlet vervelend;
n.t.v. (anderen mrken het olet).
belang behoud kauwfunctle.
Veel rensen oet een kuDstgeblt hebben last ret het eten van harde of
kleverlge dlngen. Iloe belangrlJk vtndt u het om ook dat soort dlngen
goed te kunnen eten?
heel erg belangrtJk; erg belangrtJk; belaogrlJk; nlet zo belangrlJk;
helenaal niet belangrljk; weet nlet/n.t.v.
ervarLogen ND, Jeugd
Ileeft u ln uw Jeugd (zeg tot uw 20e Jaar) heel veel, veel, nlet zo veel
of helemaal geen problemen gehad foet uw eigen tanden of klezen?
heel veel probleen; veel problenen; niet zo veel problenen; helemaal
geeo problemen; rÍee! niet (reer).

- overgaan ND - PP: sPijt.
10. Heeft u er, achLeraf gezlen, splJt van

tanden en kÍezen hebt laten trekken en
zeer veel BPUt; veel spiJt; enigszins
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curatr.eve mogeliJkheden tandarts (ad ND-blok 7).
Als eeo tand of kles al fllnk is aangetaat dan kan de ÈandarEs
verschlllende dtngen doen; hiJ kan hem bljv. trekken. Uaar wat denkt u

dat hlJ nog neer kan doeo om hen te behouden?
nlets; vullen/boren/lnlay nakea/plonberen; kroon plaatsen; sÈift.tand
plaatsen; wortel- of zeouwkanaalbehandellng; stukJe
aanplakken/composietvullÍng; aodera; t.rr. ....; weet nlet.

dat u destiJds al uw eigen
een kunstgebit heeft genoren?
spllt; geen splJt; weet nleE

(reer).
- overgang ND - PP: beleving van belissing.
8. Vond u het dest.iJds een moelllJke of een makkellJke besllesLng on uw

laatste elgen taoden en klezen te laten trekken en over te gaao op een
compleet kun8Ègebit?
heel gemakkellJk; gemakkelljk; normaal; flÍet gemakkellJk; helemaal niet
gemakkellJk; weeE nlet mer.

- overgang ND * VP: belevltrg eerste tiJd oet VP.
ll. Hoe vond u het de eerate tud dat u een compleet kunstgeblt had? Vond u

het heel vervelend, vervelend, nlet zo vervelend of helemaal nlet
vervelend?
heel vervelend; vervelend; niet zo vervelend; helemaal nlet vervelend.
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overgang ND - VP: toeBÈand elgen gebltvlak v66r Vp-plaatslng.
;.

en u dus een conpleet kunstgeblt kreeg?
goed; redellJk; matlg; el-echt; zeer elecht; hreet nlet; n.t.v.

4. Ee zou u zelf de toeataod van u!, elgen (natuurllJke oodergeblt wlllea
onschriJveo, vlak voordat uw laaste tanden en kiezen w-iden getrokken
en u dua een compleet kunstgeblt kreeg?
goed; redellJk; natlg; slecht; zeer alecht; rreet nler; o.t.v.

- rederpn overgaog ND -VP.
7. I{aaron hebt u op eeo gegeven morent uw laatste taoden eo/of klezen

laten Erekken en bent u overgegaan op eËïf6ïf1eer kuosrgebir?
nlJn elgeu taodeo/klezen te slecht waren geworden; nÍJn eigen
tandea/kiezeo nLeÈ mooL genoeg rEer waren; 1k de elleode beu was; Ík
voortdurend last (plJn/kiespÍJn/oosteklngen enz. ) had; de verzorglng

"a6f-GA tanden/Élez"o àràt meer hielp; Ík uoeiliJkheden had rei
eten en kauwen; Ík baog !Ías voor de tandarts; de behandellog(en) nlJ te
duur werd(en); de taadarte dat advlseerdel anders, t.w......; neet
niet.

- tevredeoheld hutdige prothese.
20. Eoe tevreden beut u 1o het algerreen genoren over urÍ (huldÍge)

kuastgebit?
heel tevreden; tevreden; noch tevreden/noch ontevreden; niet tevredeo;
helenaal niet tevreden.

BLOK 9

BLOK IO

IIoe zou u zelf de toeet,and vao u!, eÍgen (natuurltJke) bovengebit willen
ooschrlJven vlak voordat uw laaÈsEe tanden en klezen rËiàfr Setrotken

PERSOONSKENMERKEN (zle blJlage IV-a)

PROMPTS

- aanrÍezlgheid relningaulddelen 1n huls.
62. Ileeft u (bljna) altlJd een relnlglngsniddel voor uw kunsrgeblt ln huÍs?

Ja; reen.
- afepraak - (oproepkaartJee (e.d.) tandarts.
105. KrÍJ8t u van uw taodarts een afspraakkaartJe (herlnnerlngskaartje) @e

of laat hlJ u op een andere nanler lreten dat u voor eeo contrOle moet
koren?
Ja, herlnnerlngskaartJei Jar hlJ laat het rÍetetr (stuurt
berÍcht/telefoon); Ja, aodezins....; Íreen; n.t.v./eta niet
lngeschreven.

- voorbeeldgedrag taadartsbezoek.
104. Gaan de Densen uLt uw oogevLog dÍ.e ook een kunstgeblt dragen minder

vaak, eveo vaak of vaker dan u naar de tandarts on het geblt te laten
coDtr6lereo?
minder vaakl eveo vaak; vaker; ooolt; n.t.v.; weet nÍet.

BLOK 10 CIJES TO ACTION

* klachten.
ll0. Op dit formulier staau een groot aantal dlngen die zoal kunnen

voorkoreo doordat u een kunstgebÍt draagt. Ik zou u wlllen vrageo dlt
forruuller eena te beklJkeu en daarna ln te vullen.
llet Le de bedoellng dat u allereerst per klacht aangeeft of u daar de
afgelopen Èwee Jaar last van hebt gehad.
U doet dlt door een horizontaal streepje te zetten tuaseo de twee

puutJes blJ de klacht wear u de afgelopea toee Jaar last vao heeft
gehad.



IV. c J0

vervolgens verzoeken wlJ u om voor Íedere kracht, r{aarvan u last heeft
gehad, op te geven hoe vaak u daar de afgelopen tÍree Jaar last van
heeft gehad, wat er aan gedaan ls en door wÍe het ls behandeld.
Vervolgene vragen wlJ u voor elke klacht aan te geven of u van de
klacht afgekoren bent.
probleren oet eten/drtnken; probleren met lachen/zingen/schreeuwen/
gapeo; problenen reÈ spreken/praten; loazlttend boveogebit; loszlttend
qglg,geblt; piJn, lrrltatle (door kunsrgebÍr); mlnder snaak;
kokhalsnelglngen/nlssellJkheld door kunstgebit; blaren (zweertje ) ln
mond; gevoel van té volle rnond; lnvallend gezlcht; onaaogenarp snaakl
branderig gevoel onder kunstgebtt; te veel speeksel; Ëe welnlg
speeksel; gevoelloosheld 1n ondgr/boveollp of kln; probleren met her
tandvlees; breuk/losgeraakEe tandea; moe gevoel ln kaken; onaangenaam
klennreod gevoel door boven- en/of ondergebit.

BLOK 11 SOCIML NETWERK

- bezlt prothese 1n aaaste omgevtng.
80. Iloeveel rrc.nsen ln uw naasËe ongeving (fam111e-/kennissenkrlng), dragen

een kunsÈgeblt?
heel veell veël; noch veel, noch welnig; welnlg; heel Èetnlg.

- tevredenheld protheee ln naasËe omgevlng.
8I Kuot u aao de hand van deze kaart zeggen hoe tevreden deze rensen in

het algeneen meÈ hun kunstgeblt zljn?
heel tevredeo; tevredenl noch tevreden; noch ontevredenl nlet tevredenl
helemaal olet tevreden; weet. oÍet.

BLOK 12 PROTHESE-GESCIIIEDENIS

- datun laaste extractles/plaatslng
t. Hoeveel Jaar 1s het geleden dat uw

boven-(ooder)kaak ziJa getrokken?
bovenkaak... Jaar geleden; ríeet nlet; onderkaak... Jaar geledenl weet
niet.

- lnmediaat prothese.
2. Heeft u, Èoen urÍ laatste tanden en/of kiezen van un boven-(onder)gebit

rraren getrokten dIffiËa boven-(onder)gebit gekregen of heeft u het
eerst enkele naanden zonder kunstgebÍt uoeten stellen?
bovenkaak: dlrect kunatgebit; enkele maanden zonderl geen gehad; weet
niet.
onderkaak: dlrect kuastgebit; enkele maanden zonder; geeo gehad; weet
nLe t.

- hoeveelste prothese (hutdlge).
L2. Iloeveel volledige bovengeblÈten heeft u tot ru toe gehad (kunst)?

aantal: ....; alleeo deze; geen enkele; neet nlet (neer).
13. lloeveel volledige oadergebltten heeft u tot nu toe gehad (kunst)?

aantal: ....; alleeo deze; geen enkele; weeL nlet (neer).
- plaatsen van huldlge prothese.
14. Van wle heeft u uw huidlge kunstgeblt gekregen?

taodarts; tandtechnr.cus/tandproEhetlcue; lemand van een
'rtreklosÈituut"l lemand anders n1.; weet niet (ueer).

- leeftlJd huÍdÍge prothese.
18. Hoeveel Jaar heeft u uw huldige boven(kunst)geblt?

..... Jaren; heb geen; weet niet.
19. Een hoeveel Jaar heeft uw uw huldlSe onder(kunst)gebtt?)

..... Jaren; heb geen; ríeet nlet.

Ie VP.
laaste tanden en/of klezen van uw
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laatste natuurllJke elerenteo.
Un laatste Eandeo ea kiezen had u dÍe in uw onderkaak of 1n uw
bovà]iEàïF
onderkaak; ln onder- éo bovenkaak; boveakaak; weeÈ nlet.

Jeudplaa.
Per I Jul1 1985 ls voor de zlekenfondsverzekerden het Jeugdplan
lngevoerd. Alle kluderea van 0 t/n 18 Jaar krlJgen nu recht op rrcer
uttgebrelde taodheelkunde hulp. Ze kuonen ou onderrreer gegoten
vulllogen en kronen vergoed krtJgen.
lleeft u van deze nLeune regellng gehoord?
Ja; oeen; rreet olet.
B. Vindt u deze uttgebrelde regellng eeo goede zaak?

Ja; neen; rreet nlet.
C. Zoudt u ou ret deze regellng uw klnderen boven de 13 Jaar laten

sarereo? (U betaalt daarvoor dan slechts de helft van de kosten,
Eaar ooolÈ reer dan f 500,--).
Ja; neen; ziJn geeaneerd; n.t.v.

partlclpatle vraag.
HeE onderzoek waarvoor wlJ dit vraaggesprek ret u voeren (en dat due
nog niet afgelopen ls) keot aog eeu ander ooderdeel. Dat onderdeel
beBtaat ult een taadheelkundlg ooderzoek door een onderzoeker van de
Uolversltelt van NlJEgen. Ilet vÍndt plaats in eeo epeclaal daarvoor
uitgeruste bus, dle over enkele dagen hler ln de buurt komt te staan.
TlJdens dat ouderzoek zal alLeen maar oaar u!, geblt en de resÈ van u!,
oond wordeo gekeken; er wordt dus olet behandeld. Voorst zul1en er dan
nog een zeer beperkt aantal vrageo worden gesteld. Het ls voor het
gehel-e onderzoek van grootate belaog dat Julst ook rensen ret een
kuastgeblt naar de bus koreo. Het gehele ooderzoek duurt ongeveer 20 6
25 nlauten. Ik zou u r1llen vragen of u uw redewerktng w1lt verleeo
aan daÈ taodheelkuadig oaderzoek. Voor uw mdewerklng ontvaagt u na
afloop eeo aardlge etteatle.
eea sll Diet Éedoea; Ja wll reedoen.

BUITENMODEL VRAGEN

- actie ooderooren biJ voorkoren vao klachtea
110a. rrWat heeft u er aan gedaan[?
110b. (btJ vaker voorkoren) "Iíat heeft u er reestal aan gedaan?

- behandeleo klachten.
110c Door wle ls het behandeld?
- regul.taat behandellag en/of actle
ll0d. Bent u van deze klacht afgekomn?
- werk relnlngsmlddel.
63. Iíelke le of ziJn dat?

Corega-tabs; borstel; Danclanl Everclean; Kukldent-poeder; prokudent;
Tandpasta (dtveree rerkea); Steradent poeder; Steradeot tablettea;
Steradent vloeletof; aodera, t.w. ....; ríeet niet.

- afgezlen van bezoek vaorÈge kosten.
103. BeoÈ u 1n de afgelopen 5 Jaar (sÍnde u eeo kunstgeblt draagÈ) we1 eens

nl.et naar de Eandart8 gegean, omdat u dacht dat het teveel zou gaan
kosten?
Ja; reen; n.t.v.

iru.

2L.
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VRAGEN DEELPROJECT VP

- klachten vóór le VP
6. In de perlode dat u oog geen compLeet kunstgeblt had van welke klachfen

had u Èoen regelraatig last?
gaatjes/klesplJn/verltea van vulllng; onsteklngen aan tanden en/of
kÍezen; tandvleesprobLeen (bfJv. bloedend t.andvlees);
kaakgewrÍchtenklachten (biJv. knappeode kaken); blaartJes er./oÍ
zweertea ln de mond; problenen biJ eten en drlnken (warrn/koud);
ontbrekende, loszlttende, gebrokeo tanden/klezen; scheve stand van
taadeal slechte adem; scherpe randen aan tanden/klezen; slechte suaak;
lel1Jke tanden/klezen (btjv. kleur, vorrn); ptJn (verder niet
aangeduÍd) ; probleren ÉÈ gedeelrellJk kunstgeblt ( rrplaatje/f ram") ;
probleren met volledige boven- of ondergebltl anders, t.w.....; geen
problenen; lreet nlet.

- huÍdlge prothese: gewennlng.
44. Heeft u het gevoel dat u gewend bent aao het kunetgeblt dat u nu

draagt?
ja, gewend; gaaÈ we1; neen, niet gelrend.

- huldlge prothese: prettlg behaodeld?
15. Toen u uw huldlge kunstgebiÈ kreeg, bent u toen naar uw mening preÈtlg

behande ld ?-
heeL prettÍg; prettlg; gewoon/gaat wel; nlet prettlg; helemaal nlet
prettig; rreet nlet (meer).

- huidtge prothese: voldoeode info en advlea.
16. In rrclke mate vlndt u dat, Èoeo u uw huldlge kunstgeblt kreeg, u

voldoende lnformatle en advles kreeg?
ruÍm voldoende; voldoeode; noch voldoende, noch oovoldoende;
oovoldoende; zeer onvoldoende; lreet nlet (oeer).

- huldtge protheee: tevredeoheid/ wens tot verbeterlng.
45. Zoudt u (desalnlettemln) op körÈe terniJn uw huidlge bovengebÍt wlllen

laten verbeteren of vervangen?
rrerbeËeren; vervangen; geen van belde; heeft geen bovengeblt; weet
ale t.

46. Eo zou u uw huldlge ondergeblt wlllen laten verbeÈeren of vervaogen?
verbeteren; vervaogen; geen van beide; heeft geen ondergebit; weet
oleÈ.

- uitvoerlgheld bespreklng t.b.v. plaatsen le VP.
9. Hoe ultvoerlg heeft degere van wle u toen uw kunstgebit kreeg net u

gesproken over het trekken van urd Èaodeo en kiezen en de overgaog naar
een compleet kunstgebit?
heel uitvoerig; ultvoerlg; olet zo ulE.voerig; niet of nauwellJks; weet
olet meer.

- estheEiek.
A. Vandaag de dag wordt er Èe veel waarde gehecht aan het uiterlljk

vao de Eposen.
A. Ik vlnd het erg belangrlJk hoe 1k er uitzie.
A. Ik vlnd het ulterlÍJk op oudere leeftljd mlnder belangrÍJk dan op

Jongere leeftUd.
A. Als Je eenmaal getrouwd bent dan doet het ulterllJk er volgens mlj

nleÈ rneer zoveel toe.
- adaptaÈle.

A. Ik heb tot nu toe geen kunstgeblt gehad dat me echt goed bevlel.
A. Ik denk dat het moellljk Ís een goed kunscgeblt voor mlJ te maken.
A. Ik denk daÈ lk noelltJk aan een eventueel kun§tgebÍE zal wennen.

A. . Ik heb het gevoel dat lk een veel beter kunstgeblt zou kunnen
hebbeu.
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A. Ik neem noolt eer een oieuw kuostgeblt.
geloof 1n thk. zorg.
A. Een taodarts kao ook op een gekronpen kaak nog een goed

vastzlÈtend kunstgebtt maken.
A. De reeste tandarteen hebben onvoldoende kennls vao hoe zlJ nensen

Et een kunstgeblt uoeÈen behaodeleu.
A. D,e tandarts kaa rneoeen ret een lngevallen gezlcht helpen.
vergeLlJking ND - VP.
A. Èíeosen rEt een kuostgebit hebben er achteraf altiJd spljt van dat

ze een kunstgebÍt genorEn hebben.
A. Een kunstgeblt geeft elgenllJk neel reer problerren dan Je elgen

taaden en klezeo.
A. Een kunstgeblt ts een goede vervauging van de eigen tandeo en

klezeo.

SELECTIE VRAGEN

- oomnteel boven- en/of onderkunatgeblt.
A. Om te beglnnen wÍl lk vragen of u zorrel eeo boven- als ondergeblt

heeft, alleen eea boveageblt, alleeo een ondergebÍÈ of geen van betde?
geeÉ vao beide; alleen bonengeblt; alleen ondergeblt; zowel boven- als
oodergebÍt.

- oolt boven- en/of onderkuostgeblt gehad.
Al. Iieeft u oolt Íre1 eena eeo boven- en/of onderkunstgebit gehad?

alleen bovengeblt; alleeo ondergebit; zowel boven- als ondergeblt; geea
van belde.

- rederen ríaaron nu nl.et rmer kunstgeblt.
A2.1. I{aÈ zlJa de rederen waarom u het nu olet 'r'eer heeft?

rreet nLet.
- rederen ÍrÍulrom nooit laten uakea.
A2.2. Iíat zlJu de rederna rÍaaron u er noolÈ een heeft laten maken?

I,eet oiet.
- gebrulknakÍng van protheee.
B. Eeeft u het geblt rrel eeoe ln?

reen; Ja.
- slnde waooeer laatst gedragen.
B.l. Is het langer dan 5 Jaar geleden dat u uw kunstgeblt heeft gedragen?

laoger dao 5 Jaar geledeo; 5 Jaar en korter geleden.
- rederen lraaorr au nlet reer dragen.
8.2. tíat zlJa de redereo waaron u het nlet mer draagt?

neet alet.





BIJLAGE IV.d,
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IV.d.1
Bijlage IV.d

N.v. v/h Nede!landse stlchring
voof srarisriÉk

Enquëte B 2533

OmslagÍormulloT

INLETDNDE z1N : In opdracht van de Kalholieke Universiteit van Nijreqen srelt de Nederlandse stichthg voor
statistiek een onderroek in naar tandheelkundige verzorgtng van de Nederlandse bevoLkinq.
Kolt geleden heeft u hlerover een brief ontvèngen. Ik zou op dit adres qraag het gesplek willen voeren het

(ENq.: NOEN NN. GESLÀCHT S GEB@RTEJN VÀN DE PER§@N DIE U UOET ONDERreGN - ZiE ÀDRES.
STROOIUE) ?

ENq.: NtrEER HB RESULTÀÀT IN SCHEE OP VOLGEME PÀGINÀ.

Enq.: INDIEI{ O.P. ZEGT Gtil BRIEF TE AEBBEN OMVNGEN, EEN EXEUPLN OERHNDIGN EN LÀTEN LEZEN.

Ja, noq erqen tanden ènlof kiezen neen, 999! elgen tanden enlof kiezen

l,

u

Enq.: OVER OP DE +-WÀGEMIJST
EIT BEGIN reT IMG 01

Enq.: OWR OP DE W-mÀcNLrJsT
BEGTN MM èMU?ING À

VO$ OreLÀG OM VP-BGENLIJST

Enq. r OWR OP DE M-mcEErJsT
EN BECIN reT IruG 01

VOUW O6LÀG OM DESBMEFPEME
MGENLIJST

Alleen voor interne veeerking.

CODERING rcLGI@ffiR

tlenduizendtat
durzendtal
honderdral
tienral

Heéft u naàs! eigen tilden enlof kiezen @k noq een qedeelrelij): kunstgebiÈ, Cat wi.l zeggën een plaarje, een franë
of een vóllediq kunstqebit bven of onder ?

B 2531 Orel-l B 2533 oEsl-l



rv. d.2

Adresverantdoording (per bezoek loCeren)



rv. d.3

kop koffie met sulker

beker yoghurt met suiker

B 2533 tust-3B 2533 OEsl-3



IV.d.4
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BIJLAGE IV.e.

ND-ENQUETE





A

I\Í.e.1
Bijlage IV.e hquéte B 2533 N.v. v/h Nederlmdse stichting

i.FD tiist aoordondèlzoek 1eB5 
voor statlEÈlèk

WEN W@RDELIfi STELEN. NlImrcN w@mElft N@reN EN,/oF NSTEPN

om re beglnnen tr11 tk hèt Eet u hebhn over he
of noolt ?

ja .

l'*,.

I End.r OVE OP @G 3

--)Enq.: GEEF ffiT 1. Gebrulkt u bij hec tanden p€lsen tandpsta

(bi jnà) arÈ]rd . 1"""- l*" . l*r*.
qeefÈ u wel eens geh@rd van fluorlde 1n tedpasta

ja . l**
I I hq.roBoPl,@c6

Kut u dj zeggen waar deze fluoride rcor dient ? Enq.: mORRGEN EN EER Àm@roS W&Ifi, NIH NOmrllrteqen: I plln . .lplak ' .ltandsteen . .lbacterrën-tt-tl
rcor khod van :l tilden,/qebtt

alg€oene hygiëne/
sezondheid

- 

E q ildels

Enq.: NqER N DE ND VN @G 2 :

ondervraagdé qebnikt uel (eens) tandpasla
| -u"**"nu. eebruikt nooit candpast

I I Eno.: owR oP \Mc 6

z1!1ndetandPastad1eumrentee1gebruiktf1uoIide,|;uffi
tll

ENq.: BIJ DE VUGEN 6 T/U 22 MMrcEN NIM NOEEN, GOED MBBGEN EN MEEEERE NMMruEN MGELIJK

WaÈ zljn de @ neest belangrijke aandosingen, afvijhinqen aan het gebit, saàrdoor men op den duur 21jn Èanden
en kiezen kan kwÍJtr*en ? hq.: AWmEN NÍET NoEW

l. cariës, qaatjes, rclf, tandroÈ/bederf e.d.

2. tandvle€splobtenen/ontslekinqen, parodontitis, bloedend tadvlees

l.a.dors . . t.

,1.:1.
"1.I: t'

,,L.LnI
:l:l:.ll.1. .t. .t :,,L,LoI
:l::l::ll.1..1..1.

::[::[:r[::[ 
I I :[::[ 

:[ 
l,

o I 2 4 I 3 Is I s

lFo. gesprek:------- Enq.no. a 2533-l



IV . e.2

U weet dat u gaatjes in de tandèn en kiezen kunt krilgen. Waardoo! onrsràan votgens u die gaatjes ?
Enq.: STEEP EK SPONTÀN cENoM M@m N IN ScHEm OrcA lruc ?

Naast qaatjës ka men ook ledvleësproblemen (bljv. bloedend tildvleed krijgen. weet u vaardoo! deze ontsraan ?
Enq.: STEEP EL( SrcNTN GÉNOEI@ ÀNm@RD MN IN SCHEB

selke redenen kent u waarom het in her alqeneèn betangrijk is dat oensen hun gebir schoonhouden ?
Het qàat hierbij NIET alleen on wat bij uzelf belanqrijk is.

Prln



IV. e.3

c

eJuist hóbn we gewaagd oD sat v6r redenen het belangruk kan zlJn oo de teden te petsetr.
Nu zou ik graag rillen weten sailoD u u{ tanden poetst. Enq,: mRWEN, M@PEN NIm NoreN.
EER NMroEN trGELIJX

hq.: V@A I6DBE GNOmE RmEN UIT mc l0 WG 11 EN 12 SlruB
Kunt u n1j zeggen Beke vil de zéven d@r u gen@de r€denen het reest belangrlJk ls ?

Enq.: STREP HET CIJam I N OmB M 11À (éét streep)
En relke ls de op één na blangrijkste ? Ery.: sTrup nET CIJFER 2 N onDB lM llB {één stteeP)

En f,elke !s de op tvee na hlàngrijkste ? Enq.: sreEp flET cIJaB 3 N orca M l1c (één streeP)

Enq.: GEEF &)lT 2. Kut u BiJ aan de hand van deze kaut zeggen ln beverre taDder Fetsen helPt .....,.
(Enq. : NOAi roDflEN UIT WG 10) ?

1

8 2533-3



IV . e.4

HeÈ komt vasÈ wel eens voor dat u ur 6den nlet peÈsÈ. rut u zegqen waaron dàt dàn ls ?

Enq.r ruRRGN, reEsBE M rc&IX N NIm NOE@

ENq.. PER GENOE@E REDU IruG 14 ST&LEN

UIT \ruG 13) overslaai ? Enq. : NSTREPN IN sCHru
bq.: GEEF l(NT 3. xwt u dj zeggën hoe vaak het rcorkont dat u het petss (Enq : NOEU Nfimm

t4
l5
16

t7

t4
15

16

t7

B 2533-4 B 2533-4



IV.e.5

15 lejursc hebben wÍJ u gevraàqd waaro' het in hét atg@en hrilgrllk kd zr)n dat men zljn hndo lDerst
I 
U heeft zoëven opgègeven daÈ u uo Ènda zelden of nmtr petst.
waaroE petst u uw tuden zeldén of n@it ? Enq.: mRmGEN; mmERE M@DEN UGEIIX N trIm Nom

E |"nn., o"^ GRo@E EDfl @c 16 STELH

16 | hq.. GEF MT 4. Kut u nl j zeggen hoe sterk her f ei! &t (hq.: NOil Àmru UIT @c 15) speeLr ?
hq. : NSTBPN rX SCgm

l8
19 

-



IV. e.6

wàt zouden voo! u motievèn zlin om eventueel 0è1 of v*er uw tànden te petset ? hq': mRmGNi EBDB!

NreRDN rcELIJK EN NIE NOEUN. N@EER IN SCgEIB

Enq.: V@R rEDEru GNOmE RDEN UrT @G 17 \,mG 18 EN 19 SmLLEN

Kst u nij zeggen íelke vàn de zoéven d@r u genoede redenen het neest belatrgrljk is ?

Enq.I STREEP HET CIJFER I N ONDER @G 18À (ÉÉN STMEP)

En velke is de op één na btanqrilkste ? &q.: STmEP Hfl CTJFER 2 MN oNDER \ruG 188 (ÉÉN saEEP)

En Helke is de op twee na hlangtiikste ? Enq.: sTruEP aET CÍJFER 3 MN ONDER \&G 18C (ÉÉN STEEP)

Enq.:GEEFmRT2.(untumijaandehadvildezekaartzeggeninhoeverretandenpoetsenhelPt.......

\MG 19

B 2533-6
B 2533-6



IV'e.7

u heeft zoéven g€zegd, dat u reestàl uv tanden petsÈ. Kurt u n,r ààngevën hoevèet keer u doolgaans in een week-end
(dus op zaÈerdàg en zonalag) us tanden poetst ? (TOTN 

^ÀNTÀ',]

totaal àantal keren poetsen in een week-€nd :

En hoeveel kee! poeÈst u doorgaans der-de-e€eks uil tanden, dus

totaal ailtal keren petsen dmr-de-ileek :

t/m vrijdag ? (T@ML NT&)

seet niet

He! onderzoek, eàare wij dit vraagqesprek net u v@ren (en dar du6 noq niet afgeloFn is) kent nq een ander
onderdeel. Dat onde*el bestaat uit een Èan&eelkundlg onderzoek door ë€n onderzoeker van de unlvers*eÉ van
Nijregen. Eet vindt plaats in oèn speciaal daarvoor uitqeruste bus, die ower enkele daqen hier in de buurt kon!
te stas, Tijdens dèt onderzo€k zà1 alleen uw gebit gekeken sorden, er íordr dus nlet gebord of op
entge andere sijze behndeld. voolls zutlen er de nog een zeer beFrkt aantal rag€n worden qestetd. Her gehete
onderzoek duurt onge@r 2Ö à 25 ninulen. rk rcu u wttlen vragen of u ur nedeverking wilr vèrlènen aan dar rand-
hèelkudig onderzek. V@! uw mdeweiking ontvanqt u na aftoop een aardige atrertle.

neen, wil niet meedoen Ja, wtl Eeedoen

B 2533-7



IV, e.8

Dan ril 1k u noq een paar vragen stellen.

neee u zo uit uw hoofd hoeveel tanden en klezen er bij u zljn g€trokken ?

(verstandskiezen mee te tellen; relktanden niet l)

tanden en klezen

De*t u zelf oolL een (compleetl kustCebrt te zu1len krllgen ?

. lweer nret, nooit over nagedacht

over hoëvèel jaar denkt u dat dat zal gëbeuren ?

0-4iaar . .15-9Jàa! ' '110-19jddr

Enq.: cEF @T 16. Hoe bent u verzekerd teqen Ele!_!-e.l!o-§_tl!_t ? U kunt u( antr@rd geven net behulp van deze kaarÈ.

ziekenfonds verplicht . 'lne, rzR, rcvP, vcz (aÈteraren) lniet verzekerd

zrekenfonds v!l jwilliq

ziekenfords bèjaard

ileet nlet

Zit u ook in het aarwllinqsfonds ?

Hèeft u een qeldige sàneringskaart of is deze verlopen ?

qeldlge t .lvellopen . .lgeensanelinsskaarE ' 'lweètnret

eeni unog apart anwltend verzeked tegen tandartsko§ten ?

EeeI veel rensen voelen zich anqstlg of gespannen als ze naar de tandarts noetèn. Hoe is dat bij ut voelt u zich
dànzeeranqstlgqespannen,angstlggespanën,gaathelrelgespannenofvoeltuzichhelemalniet

zeerilgstls/gespannen' .lansstig/gesPilnen''lsaatwel

Enq.: GEEr @RT 10. Heef t u uel eens nàre ringen brj de tandarÈs qehad

o I r I z I : I s I s | 6 | 7 I I I e I 10 | 11 I 12 l 13 | 14

2a l. .1. .1. -1. .l- .1. .l' -1. .1. -1. .1. .1. .l- -1. .l- .l,u
,' t. .t. .t. .t. .t. .t. .t. .t. .1. .t. .1. .t. .t' .l''l''t,'

B 2531-8 B 2533-8



G

Denkt u er rel eens aan èIs u iérs zoers eet dat her sf,echr is voor het góit ?

I

- 

I la

Enq. : GEEF WT 1. Hoè vaak laat u h€t eren ve ret§ zoets of zoellghetd achtenège o,àt u &t I Islecht vlndr v@r he! gebir ? ' I I

(birna)àrrlrd .1,.* . .1""," .l*ru* . .l""or. I Ittl--:"'t'*--'tt
E! zijn ovèr het àIqeneen I redenen §aarom mensen naar de tandarts gaan; ze kunnen gaan :
- v@r een.ontrole
- odat ze eÍqens ]asr vil hebben (bijv, kiespljn), dus 6en klachr hebben_ ze kunnen terugkomen m een behandeling af te laten naken (raalbij neèstal de keer daarv@r èen afspra* i6geEa*t wanneer men terug zal kohen).
van de kelen dat u in de afgelolen 2 rae naar de tandarts bent geBeest, hoeveel keeE betrof het toen :

keer l'""' ' 1,... ",*
b, een klach$ehandeling keer

een herhàIinqsb€zoek keèr

Enq, : OER OP WG 136

Ik wi1 u nu een aantal vragen sté1len net bétreking tot de tandverzorging.

Enq.: mER N DE EM VN \@c 2 :

onderwaagdé sebruikt we1 (eens) randpastà I "rd.*r""nu" 
gebeikr n6ir tadpasb

I

Lqnq.: owR oP N
d9eDru}x!ude1aàLsteÈr]dhetmee5!,"nn..."o**ffi

aquafresh ' .l*"".r . ,lerena-a-uea. ,1""r""." I I

l._.,-. I I 
, .lErrex . .lEvercréil

Signaal Oltra-brite

Eno.: oER óp wÀÀc al

de prijs

dlt nerk andpasta ? Eq.: reEDERA N
I. . j trlsse adem . i:::ï:,:::::'. "t"'

legen gaatjes

wtÈe landen . . làdvtes tandarts ëor het càDdvlèés velllg voor glazuu,

retnlgende rerking

Gebruikt u dit merk altijd of heeft
ENq. : reHDERE tlrcRDil H6ELIJK,

IÀ@afresh . . lÀronal
I

, re1 eens een andér merk ? Zo la, welk aerk heeft u &n ?
IIN NOEEN EN DOORrcGEN

lttBlend-À-Med . .Jcolsare . .lElEex . .levercrean

;l@aa1 UItra-brltè

geen àder nerk

tient. 30

eeil. 3l

o 2 4 5 6 I 9

30

31

klach$ehàndeling denr. 32

eefr. 33 33

herhalingshzoek tient. 34

eeÈ. 35
34

35

0 2 3 4 1 3 5 7 c

B 2533-9
Volano. Aesprek:------- Eno.no. B 2533-9
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IV. e. 10

H

42

43

welk nerk Èandeóolstel gebruÍkt u nonenteel : rnq. : ídl uwmno

ÀerorrÈ . .le*..ts.,,n .1",.r.. 'l"r** '1"* 'l'**"
Lactona . .lorare ' .learonar ' 'lnroaent ' 'lvendéx ' 'lzendiuh

*..l,...nru. .l

Enq.: NOEA N DE HN vÀN VmG 1 :

ondervraagde trDetst rel (eens) ziln Èanden ' | "t""ttt..gde Fetst zeldenlnooit zijn tanden

I I End.: ovER oP WG 44

Enq. : GEAF WT 5. Bij een adtal nensen gebeurt her poetsen autonatisch; ze hoeven er niet speciaal aan te
aenfen on het te doen, tsoe gaat dat bij u door-de-weeks, (dus van mandag tot en met vrlidag) ?

u kunt uw antrcord geven mer behutp r.n aelíÏl*-*ret u naar de letter van het an!íoord, daÈ voor u van toe_

A..1" .1..1" .1"..1...,.w.,
8nq.: GEEF NG@S IiNT 5. En hoe gaat dat blj u in het week-end, (dus op zatérdag en zon&q) ?

Noemt u Èar reer de letter van het anawoord! dat rcor u val toepasslng 1§'

À..1, .1. .l' '1" .l'
ï:". ïï"-:":J-." ïï,:"":. -;"-:"',:1,:":":'"ï*:'"ï 1ï'1..".."
Eeer dd lx per daq ' 'lrc va* qetilk ' 'ls.un t*a".t= ' ' lnooit sezeqd

---I

uéFt nièt . .l

Eeeft u reI eens sëh@rd wd !!rc! 1n tadPastà

l**

- 

lEno.:owRoPwc4T

-

Kunt u oij zeggèn waa! deze enzymen voor dienèn ? Enq.. mRmGN, EAR M@RDN UGEIft N NIE! NoMN

I I I .lu"t"'ratesen: I n':' . .lPI* ' 'ltandsteen ' 
I

v@r behoud van tanden/gebtt rlazuur . .ltddvlees

rcoie/rltte tilden (ulterlllk) frrsse smak/gevoe1 . ' lfris6e adem

alqeoene hygténe,/gezondhe td actlverlng speeksel

36

31 l,',l'' l'',1,',1.',1,',1,',1'',l'',1
.l." .lr' .1." -1.".1." .l,.ll'l'l'll"

o 2 4 2 6 a 2

B 2533-10 B 2533-10



IV.e.11

Kent u nog andère middelèn dan een tandenbrstel en tandpasta on het gebit schoon te houd€n en zo ja, wefke
niddelen kent u ? Enq.: Nm@rcEN MEREN IN scHEB oMER vmc 49
Enq. : NIET NOE6\ EN EAR NmOORDEN MGELIJK, @ORmGiN

Gebruikt u (ook nog) andere middelen (dan een tandenborstel) om uw gebit schoon te houden en zo ja, welk(e)
dddel (en) qebnikt u ? Enq, : ÀNm@RDEN N@EREN IN SCHm ONDER vruG 49

Enq.: V@l ErK XIDDEL DÀT WN GEBRUÍKT (Iruc 48) VMG 49 ST&LEN

aoe vaak gebruikt u ? Is dat nlnstens lx per dag, ninstens



IV.e.,12

51

52

Kmt u Elj zèggen íat tandplak is ? Enq. : mRmcil, Nm@RDEN NIET NOEvGN, UEER NTrcORDEN rcELIJK

aanslàs/afzeÈÈins op tanden . 1...r"r..r." op tanden ' ' lo*..'ru' oP landan I 

-
wil/smerlqherd op tanden aanslaq roken/kof f 1€lhàrd water

En kut u mij weleelle. sat ffi is ?

verhaldelwerouderdë ààns1ag/Èandplak 1,"'*"r*..r".'"...nde 
aansrae

aeslag {ater/thee (ketelsteen) aanslag van loken

aanslaq (etens!èsten) op tànden/tandplak . . I kalk,/steen,/gruis oP de tdden . . lkalkaanslaq

anders . . t.w.

Rut u nij zeggen wat aften ztjn ?

zweert jes/blaart jes/pl jnli jke plek jeslblaas jes in de mnd l*** .l*". "..
Àften zijn pijnlijke blaasles ln de oond. tseeft u daar wel eens last vatr ?

I1a . I**
cebruikt u sFciale middelen tegen aften of doet u er iets aders aan om heÈ le voorkomen ?

Enq.: ruRBCN, EER NM@MM, NIET NOEEN

gebrutk: I BtrÀN

doè iets ddels

Ik wll u nu een aantal ragen stellen

Hoeveel maltilden gèbnikt u d@rgaans per dàg ?rllEaltrid . .12Èa]Èijden ' 'l3maaltrlden l. "r,".' maalrijden

::l'lo,l"l l.',1.' l.' ,1.' .1.'.1.' .1.',1,' .['':l:
ol r I zl3 14 | o | 2 14 l61 8 | 2l

B 2533-12 E 2533-12



IV.e.13

Ik wil u nu i€t§ vragen over de dingen dte u buaten dë Maltijdén op gebrulkt. Enq-: GEEF ffiT 7.
Ik noèfr u nu een aantal produkten. xuÈ u voor ie&r van deze produkten zeggen hoe vaak u deze tussend@r,
dus nlet tijdens de naaltijd, gebru*t ? U kunt u! antrcord gewen set behulp van deze kaart.

Enq.: V@R IEDER PRODUKT DÀT lx PR DÀG OF @ rcR» GEBRUI«T l,mc 58 SruIN

Hoe vaak qebruikt u ....... (hq.: NOEU PRODUKT @G 57) per &g ?

Plodukten oD1èzèn



IV. e.14

62 lÀls u aeÈe dhgen eet, klljqt u dan wel eens ptln aàn uw tsden en zo ja, koEt dat dàn vaak of soms voor ?

Enq. r GEEF l(NT 1. Hoe vaak rcrden er b1j u thuis opDerkinqen geÈakt, zoals rrsnoep eens wat ninder" , "doe eèns
,at minder suiker in je thee of kofflèr', "eet eens wat rlnder zoetlgheid op je br@d" e.d., ondat &t s1ècht zou
zijn voor de tanden ?

Ik nóèm u nu eën aantal produkten. Kunt u voor ieder van deze produkten aangewen of daar naar uw mening we1 of
g€en sulker tn 21t. Eet gaat hlerbrj oE zowel natuurlÍJke als toegevoegdè suikers.
Enq.: NOEM PRODWTN EEN V@R EN OP

(bijna) altijd

Enq. : GEEF l(NT 1. Ik ,eer een aetal produkten. Kut u Dtj zeggen hoe vaak u het gebruik van deze
prod*ten achtèftegé Iaat osdàt u denkt dat dat slecht is rcor uw gebit ? U kut ur antrcord qeven met behulp
vaÈ d€ze kaart. Enq.r NoN PRoDWTEN EN V@R EEN OP

Enq.: GEEF ffiT 8. op deze kaart staat een aantal produkten.
Kunt u mij zeggen retke ve deze produkten u btjna dagelijks onder ogen krijqi, ook zonder dat u er speclaal

Dit kàn zowel thuls, a1s ook op heE welk of op school e.d. zijn.
Noent u ËaÍ de leÈter(s) van de produkten.
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ïV.e.15

tèndvleesproblénen; terugtrekkend/bloedend randvlees

sli*endè kaken (bt!€sorptte)

EDq.:GEEFwT9.Erztinrensenretrc'nsterkgebitfut,'J"."'j*ffi
reerti,d een eoed eebiÈrre behouden. v@r h";;i ;;;;;";;"i'j."i."or*r"n is dat denkr u her sevar ?

Enq': GEEF @RA 9' Er zljn ook hensen dle zo'in 2wak gebit hebben dat zi1,onda*s dat zlj er 
"".r r." **l*op den duu! hun tanden en kiezen verliezen., v@. h;il;i-;;;;'""n de berclkinq denkr u daÈ dlt serdr ?

Àt§ een tand of kies at rllnk ls aansetast, dan kan de tandarts velschirlende dinqen ao".,nr1 x..n"mijf. iIIII'Èar wat denkr u dar hij noq nèer kd doen oB hen re u.n""à.i-i '-.
Enq.. mpN rEr rorreu, *"*u"" *re"oi; Ë;;;;_*il mRWEN

wl1en/boren/rn1ay eken/ptoÉeren

rcrtel- of zenuwkaaalbehàndeIhg stulj e aanpl*ken/composierwltinq

Àls blj een conrrolebezoek blljkt dat u geen gaarjes in uw rildèn heeft, zijn er dan nog dingen dte 

-

§ï.."::l iiil*lil-"1*L"_y.g::_u:lg;" .,'t" """.r"*" à";;; ;."" aàn ur seblt komt ?Enq. I EER Nry@mN U6ELI&, NIET NoEm N D@RvmEN

tddsteen, plak veeijderen,/FIljsten/reinigen Iuoridebehddeling geven

v&rlichting/poeÈsinstrucrle/advies geven

Denkt u &t wanneer imnd zijn qebit nlet goed verzorqd, dtt hvt@d zal hebben op de hurp? dte dë behandeténdetàdarts eeefL. De*r u daÈ hlj dan een letur. or,*rraÉr'q;.;i; seefr of oaakt dàr niets uiÈ ?

mlnder goede hulp m*r niets uit . . l""et n, et

Wat zijn volgens u de voordets van een kunstgebiÈ ren opzichte van elgen tanden en klezen ?aeÈ saat oE atqeoene rc;;GI;;è..d1,."_11:: arieen om ;.J;;-; pl.""o".r:x ve belans is.Enq.: M@roEN NIET NoruN, EEa ÀMmpEN uGEL]JK EN rcavnicl*

o | , | , J3 I o | ' I e I z I . I , Iro Irr I,, L, Lo;: l: :l: :l: :i l'l''l"i''l'l''1. .1.,1. .1.'1. .l*' 't' 't' 't' 't. .t. .l' .t. .t. .t' .t. .t. .t. .t. .t. .l ,,:: t' 't' 't' 't. .1. .1. .t' 't. .1. .t' .1. .1. .1. .t. .t. '.t;;s3-t''t' .1. .1. .t. .1. .t. .í. .t. .1. .t. .t. .1. :1. :t. :t ;;

;*.i:.i: 
eisen Èanden en kiezen lnse djd nier ooderhoudt, &n heeft dar op den duur Ee€srar een a&ral na,e

Welke gevotgen denkÈ u dàr er na verloop v& jeen op zullèn rreden ?Enq. : M@RD* NrEr trouEN, EEwRE-ffi@fum-ué"ii"i-i,'"-oöi*o*
caliës. gaatjes, tandrclf
6öederf

B 2533-15
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IV.e.16

75 Wat zijn de een ku§tgeblt bven een elgetr gebit ?

Het gaat oo algenene nadelen, dus niet alleen on {at voor u pers@nlljk vó béIang is.
Enq.: Nm@RDEN NIET NOEUEN, reER ÀrcRDN trGELI* EN D@RBGEN

tl
ploblemen met spreken I srinXenae kaken/rnvallend gezlcht ' . lt".t"n

pEoblemen net kauwen/eten mlnder moi/uiterlijk I schoomaken

probleoen net lachen/schreeuwen/ 1os zttten van het séblt/ . . lDlnder smak'
klapperen/pasvoÍm I sevoel

steeds moeten vernieuwen
( rellning/rebasing)

Piin/brandend gevoer/ . . lvoeaseLresten eronder

schailte (bijv. bij het in- ntet kunen Hennen llezelf "mlnder of
(vol Ie rcnd,/wemd dlne) ' ' ló"a ,".t"""

endèrs . . t.w.: I n""" ""-
I aeren

Denk! u zelf @iteen (kompleet) kmstgebit tè zu Ien krÍJgen ? 
|I'"-'' 1 
"""';"'r' *"*'ïrïïïï

I Enq.: Om OP \MG 78

I nret::',:","*'. "ï 1l-,-,"i."" 
":' ":j ;:ï;';..; lro-rr,".. . 

l 
ro ,... ", '".'

Enq,: GEÉF @RT 10. tsoe het vlnden on een (ko6pleeÈ) ku

neer ers . l..n ' 'lsaàr ser . 
| "*.i*, 

. . 
1n...*.. "r.. .'n

Hoèveel bnden en ki€zen heeft een volwassen ftens nomaàI (ln het totaal dus, lnclusief verstand§klèzèn) ?

ENq.: O.P. BG NIET NÀVOELEN @ TOM, NR rcET HET ZO UIT HM H@FD ZrcGEN

_tand€n €n klezen ln*" **.* . l*.. ,*.
weet u zo uit uw hoofd hoeveel tanden en kièzen er bll u zijn getroBen
verstandskiezen dienÈ u wel nee tè tèllení nelktanden niet t

- -tanden en kiezen
ln""' 

**,. . l*.. ",..
Slel, dat u N naèr de tandart
zouden noeien sorden ?

I
ià . . lneeÀ-l

zou noeten voor controlè, de.kt u dat er bij u tanden enlof kiezen getrokken

| 
*".. ",.,

Iià . , tneen .-l | '*' '*'
Denkt u da! de tàrdarÈs dan ontstoken tedvtëes (bloedend tandvlees) zal constatelen ?

Denkr u dat u tandsteen zult hebben ?

Feet niet

Enq.: GEEA ffiT 11. De een krijgt snel gaatjes Ín zijn tilden ofvel is vatbaar voor het kriigen ve gaatjes,
een ander is véel ninder vatbaar. Hoë d€nkt u dat dat bij u is ? u kunt uw antsoord geven aan de hand van deze

lrl
heer ers varbaar . . 

l.* vasaar . .leenjdderd, nomaar . 'ln'"t..s "utl...

helenaal niet vatbaar weet niet, nooit over naqedacht

Enq. : GEEr NGI{NS MNT 11 . De een heef t snel last of is erg vasaar voor het kijgen van aandoeningen àil het
randvlees. een ilder heeft daar véel mhder last van. soe denkt u dat dat btj u is ? U kunt uw anlw@rd qeven aan
de hand van deze kàdt.

heer erq vaàaar . .1." vàtbaà . . 
ln",,ou.ro, 

nolmàr ' . 
l"r*.'n 

*.o*.

helehàa1 niet valbail íëet niet, nooit ovér nagedacht

rË9 79

tiot.54
d- 55

0 2 6 7

0 I 3 42

B 2533-16 B 2533-16



Enq.: G9EF kNT 11. De een hèëft snel last van aften of rcnöfaasjes, e€n ander heèft dad veel mindèr last van
Hoe denkt u dat dat b1l u is ? U kuE uw anrw6rd oeven ail de hand van deze kaart.

heer ere vasaar . .1.', vdthar . . ln.',uu.ro, '",,.", . .1,,...,n ".*.",
IhelecaI

weet niet, nooit over nagedacht

:".,'::"*ï''':i:::' :"' :l';::.',ï -ï-ïi:,.:".:"" : "'li'"liï"ïl.l'.." l*" "'"'

heer erq '1"'" 'ln*. -- l"*. "., . . 
I n.**., nier ers . . 1,.". ",..

Enq.: GEEF I(M" 10. Hoe erg vindÈ (zoudr) u her (vtnden) on gaacjes h tanden en kiezen te krijqen ?
U kunt uil antroold gèven net behulp van deze kaet.

Enq.: GEEr N&Ws l<§T 10- Hoe erg vindt (rcudt) u hets (vinden) om een kies helemaal te verliezen ?
we bedoelen hierbij niet een verstandslies. u kunt uq anrwoord weë! geven net behulp van deze kaart.

heer ere .l*'
ln*. *, t- .ln*.*. nieÈ e.s . . l** ",".

Enq.: GEEF NG|IMS NT 10. Hoe érq vtndt (zoudr) u het (vtnden) on bloedend tandwlees te hebhn ?
U kunt uw antw@rd geven net behulp van deze kaarr.

heer ers ' I 
*" 'i n*. *, , 1.,.. ".n I 

n.r.,.., "'". ..n I 
-"". ,,..

rnq.: GEEF sÀRT 12. Hoc bezorgd bent u over de toekoGt vil uw qebit oÍ nondqezon&eid ?

heer bezorsd . 
lo.-*o I ",.. .'n o"*,;u .1".r.*., nier bezorsd

I Enq.: OWR Op \MG 93

wàaro. eàakt u zich zorqen; ,at denkE u dat er zat gèbewen ? Enq.: Nrfl NOEMEN, mORmcEN, Em NrepN
ffiELIJX

pijn aa canden of kiezen . 
ln...r."ru.rrr""rafbrokkeren vd randen en kiezen

Lddvleesproblemen . .lrcnelaasjes (afren) . .lerorrem""merkronen/bruqgen

*.".*u"***, . 
lr*tlik 

vil het sebitlstand vd de randen
l*u"".nurr. 

*'rin.^

anders . t t.§.: l**,,..
radio of in de krant en andère btaden, vaàk, wéI e€ns of nooiÈ dingen ovè! gebt

I. 
I 
nooiÈ

ZIeÈ of hoort u op de telèviste,
en gebitsverzorging ?

Iva* . .|rel @ns

hq. : GEEF @T 1. Eoe vaak nerkt u bil rensen uit us naaste oqevinq (fmtlie, vrienden e.d. ) , daÈ ze aan de
verzorghg wan hun gebit aedacht besreden ? U kut ur antrcold g€ven Eet bdutp van deze kaarr.

(biJna) alltjd .l**.1*...1*.u*

0-20a . 
l 
ro,-uoo

Enq.: GEEF I(NT 13. Stel, dat uw q€bit er stecht aa Eoe is. rroeveel geld bent u bereid ult re geven om ur etgen
gebit te khouden raueer u het zelf zou hoeten betalen ? u kunt uw àntvoord geven net behulp vil deze kaart.

. 
luo,-,ooo

-l,oo,-,roo . .l,ro,-ruoo . 
lruo,-oooo

400 1-8000 8001-10000 l0 001 qulden of mee!

staat u ingeschrëven brj een tandarts (of groepspraktijk) ?

t""""
I hq.r owR oP wc 102

56

51

5A

59

60

lo I

roce{ 
|

s6 tidt- l. .l
,, ""*. l. 'l,, l. .l
'n I. ,l..-1..1

l'l'
l::l:
l::l:

I'l'.1.'
l:.1::1.
l::l::l:

0 I 2 3 I 4
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IV. e. 18

to

Aoe lanq staat u daar al Lngeschreven ?

korrer dan hàrf jaar . . l, .". ,, ,."'

ll tot 2l jaai . . 12] tot s iaar Ianger dan 5 jaar

-

was u daarvoor ersens anders lngeschreven of hàd u ben gllt tandilts ?

erqens anders

I Enq.: oW oP mG 1OO

-

I "".".*u"'."I

WaaroD bent andere tandarts gegaan ? Enq.

verhuizhs'l..o,u' .1".u.=n",urn

I ero., own oP wc loo

NIE NOEreN, IGB M@PH UGELIE N MRVBGEN
i. . lniet aardig
I

anders r . !.w.

Krijqt u doorqaans v& us tàDdarts een beÍichtje on u era& te herinneren dat u voor een controle E@t konen
of een afspraak daarvoor rcet den en zo la, krijqt u dat dan via een kaartjè of tèlef,on1sch ?

ja, Èelefonisch .1,", 
"r. een kaartje 

l*"
Is het voor u een vezelfspreken&eld om eens ln de zoveer tijd naar de tandaÉs te gaan voor een controle
of rcet u er meestal enige tijd over nadenken on te besluiten of u gaat of niet ?

vezelfspreken&eid . . 
l***t eersr nade*en I

rs her vmr u een vanzelfsplekenöeld dat u rerkt da! er lets net us canden aa de hand is, direct een
afspraak me. de èandarÈs Da*t, of ooet u èr meëstal enlgë tijd ove! nade*en oE te beslulten om een afsPraak te
mken of nieÈ ?

rl
vdnzelfsprekendheid . . 

lmeestal 
eerst nadenken . ,1 *o.r"

Enq.: GEEF (MRT 14. vltrdt u dat als u klachten heeft u MkkeliJk bij de tandarts ierecht kunttr
heel ge@kke]ilk, .lsem*kelllk .lrcmaal . .lnietqem*kelljk

hetemal niet gedkerljk l"*.",..

lo., l.

;;1. l.' l.',1.' l.' l.' l,',l'',l'' il'',1,",l'',l:" :l:"

I'n I

l::l:l
1..1.,

ol r I zls 14 | ol 214 l6l8l 2
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IV. e. 19

^,1''lvrnd! u dat de meesle LandarÈsen de vólgende kenmerkén in vordoende of onvoldoendè 6ate bezltten ?

Ik noen u een aantal kèMerken die ranàrtsen in meer of mindere Eate kunen bezitten.ENq.: r'@R O.P.'S DIE OP DIT MdENT EEN TNDNTS EEBBEN ImG 104À (ZIE @C 96 INGESCSTM) NV@R DIE O.P.IS DlE OP DIT MMM GEN TNDNTS BEBIEN WG 1O4B {ZIE l/mc 96 ).

vindr u dar uw tandarts de vorgende kemerken in bldoende of onvofdoende mate bezlt ?

Enq. : LEES veR

- deskundig in zijn (hun) va}

B 2533-19
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IV. e. 20

Enq.: GEEE mT 15. Ik noen u dadelijk een aantal tandheelkundlge hedelingèn. Kunt u Etj zegqen of vór
gèsàneeÍde ziekenfotrdsverzekerden dez€ h@dèlingen geheel, gedeelt€lijk of niet verqoed wolden op basis wan het
g€rcne (stèndaald) zlekenfondspakkec ? 

-
HÀNDELIreN

Denkt u er, voordat u naar de tandarts gaat, aan hoeveel het gaat kosten ?

gaat nooit naar de tandarts
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IV. e.21

Per 1 lulr 1985 ts voor de zlekenfondsverzekelden het Jeugdplan lngevoerd. Àlle khderen vd 0 t/m 18 iaar
klijqen nu recht op neer uitgebrë1de tanàeelkundige hulp, en kunnen nu onde! heer gegoten urllingen en kronen
vërqoed krtlgen.

À. Heeft u van deze nieuwe regeling gàoord ?

B. vindt u dez€ ultgebreide legëIing een g@de za* ?

zoudt u nu neÈ deze regeling u, kinderen boven de 1l Jaar
laten sàneren ? (U betaalt daàivoor dan slechts de helft
van de kosten, eaar nooit nèer dan , 500,--)

HeeI veel Bensen v@l€n zich ilgstig of gesFnnen als ze naar de tandarts noetën. Hoe is dal bij u; voelt u zich
dan zeer anqsliq gespannen, angstig gespannèn, gÀat hèt sel of voelt u zich heleGal niet angstig/gespannen ?

hetenaal nlet I

ilqsErq/qesenneo'lsanoort

veel mensen stellen het bezoek aan de tandarts uit, ondàt ze bans zí)n v@r pijn.
ls dat bii u ook het qeval ?

ja . . lneen . . lsaat nooit naar de tandarts

ÀIs u zeker zou weten dat uw Èandarts u pijnl@s zou bhandeten, zou u dan (vaker) gaan of zou dat voor u niet
veel uicEken ?

vàke! gaan ' . lDaakt nrets uit lqaa! nooir I weet niet

wordt u door rensen uit uw naaste oBgeving (fmilte/kennissen e.d.) heel sterk. sterk, nieÈ zo sterk of helenaal
niet aegespoord om naar dè tandarts te gaan ?

Kut u doorqaans qeDakkelijk tljd wrijnaken on nàar de tandarts Le gaan ?

tà. oèmkkëliik ' 'l"",t reI. hanot er vd af ' l neen t ' l qaaE
-' I moeilrjk I de tàcarrs

name€r bent u voo! het laatsc woor uzëIf bij de tan&rts gereest ?

korler dan 6 Eadden geleden , .l 12 t,m 24 Eàddeh geleden .l 5 JÀar of ]ànge! geleden .

2 tot 5 Jaar geleden6 t/m 11 mànden geleden

4 I 5 I 6 I 7 I I I e I 10 I 11 I 12 I 13 I 14

ts l. '1. 'l' .1. ,1. .1. .1. .l' '1. .1. .l' .1. '1. .1. .l' .l 75

te l. .1. .1. '1. .1. ,l' .1. .1. .1. .1. .1. .1. '1. .1. .1. 'l 16

n 
-1. 

.1. .1. .1. .1. .1. .1. .1. .1. .1. .1. .1. .1. .1. .1. .l 77

Heèft u een geldlge saneringskaarl of is deze verlopen ?

'lverloFn . .lseen saerrngskad!

Enq. : GEEE ffiT 10

heel erg naar

Eeeft u wel elvarinqen bij de tandarrs gehad ? u kunl meÈ behulp van de kaart

gaat wel helenaal niet erq/'neen
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IY.e..?2

Er zijn over het algemeen 3 redénen waaron de Èn&rt§ gaan, ze kunnen gaan :

- voor een controle
- omdat ze ergens last van hebben (bljv. kiespijn), dus een klacht hebhn
- ze kutrnen terugkomen om een hhandellng af te laten oaken (vaarbtj meestal de keer daàrvoor em afspraak

is gemaakt terug zal koDen).

Van de ke.en dat u ln de afgelopn 2 Jaar naar de tandarts b€nt geweest, hoeveel kèer belrof het toen :

-______kèer

Enq.r GEEF IMLPoNULIER B. Op dit fomulier staan een groo! aantal dinqen die zoal kunen voorkonen ààn het
gebit en in de rcnd. Ik zou u uillen vragen dit fomulier eetrs Èe bekljken en daalna 1n te wllen.
set is de kdoellng dat u allereerst per klacht aangeéft of, u daa! de afqelopen twee jaar ]ast van hebt qehad.
U doet dit door een horizonEaal streepje te zetten tussen de twee puitjes bij de klacht vaar u de afgelopen twee
jaar last van heefl qehad.
Vervolgens verzoeken wij u oa voor iedele klacht, IasÈ heeft qehad, op te qeven hoe vaak u daar de
afqelolen twee jaar last van heeft gehad, wa! er aan gedail is en door wie het is behandeld.

vervolgens vrage. uij u rco! elke klacht aan te gevèn of u vàn de klacht afgekonen bent.
ENq.: LEG DE O.P. UIT gOE gM FORWLIER UOET rc@N ]NGE@D. COMROLEER ÀCHTEMF OF HET VOLLMIG IS INGEreD.

b- èen klachséhandèlind

c. een helhalinqsbezoek __-___ _kee,

Beeft uw randarrs ooir regen u gezegd hoe vaak u rcor & tandalts noet gaan en zo ja, wat heeft hij

vàkerdan2xperlaar . .l2xper laar . .llxpe! Jad . .lBindeydan 1xFÍ jaàr

alleen bii piin,/klachteD t de tan&rts noolt qezegd

En hoe vaak denkt uzelf da! u noeÈ qaan ?

vàker dan 2x per jaar . . l2x per taar . .l lx per jaar . . lminde! dén lx per jàd

all€en biJ pijn/klachÈen

herhatingsbezoek tienr. 82

c eenh. B3
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(3)

8. pijnlilke kaken

C. blaartjes of zreertjes 1n de nond

D. gevo€llghetd vóor §am of koud eren/dlinken

E. niet rooie stand van de tànds

F. vaak in de ,ang of tong bijren

J. verkleuringen van tanden,/kiezen

r. pijn (niet verde! aansduid)

L. probl&en net gedeelretijk kunstgebrt/plaarje/free

P. bloedend tandvlees

xunt u van de volgende ulrspraken aangeven of ze volgens u Jut6t of onjuist zljn ? Enq.: uEs EEN v@R EEN op

Is er blj u tn de afgelopen rkee Jaa! een tand getrokken of een klooD sepletst ?

là, bnd eetroken . . I j., kroon seplaarst . , lJà, belde . -l **, geen van beldè

niet lulst,
nlet onjuist

- als er een ontsteklng aàn de sorÈels van een kIès zit, kan de
kles alle€n nog mar gerrokken rcden

- afs een kles tot het tandvlees is afqebroken, kah hij toch
nq gerepareerd íorden

alleen in dé klnd€rjaren kunno tanden d1e sch€ef staan nos
rechtgezet solden

tandstèeD vsrijderen helpÈ teqen bloedend tandvlèes

0 | 1 | 2 I 3la 15 | 6 | ?l I le lro lrrlrz I rslra

IV.e.23
Enq': GEF MRT 17. Ik dàdelijk een àantal klachten, hnt u voor leder€ klacht aangeven of, jë v6r die
klacht bij de tandarts terecht kunt, bil de hulEarts, bij beldèn of blj geen van beidén ? Enq.; M N@Em
IN ONDASTN SCHM

Enq. : GES OP
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lU .e,?4

Héefr uw tandarrs u toen de keuze voorgelègd on deze tànd of kteE te Èrekken èf tn plàÀts van rekkën een
kroon te plaatsen ?

: NER OP VMG 136

trekken . .lkroonplaatsen . .landers

Waarom hèeft u loeD ver dle behandellng qekozen ? Enq,: D@RVBGEN, NMrcEN NIET NOmN

advles tàndalts . . I leek mii het bèste voor het geblÈ . | É5 goedkoPer

Tot stoc zou ik u nog een aantal pelsoonlijke gegevens willen vrag€n ten behoeve van de slatlsttsche vélwerking.
r-lIn welk i.ar benL u eeboren ? 
| 

1e.. 
I

Enq.:NmERGEsucHr: 
l* |

Bent u ongehuod, gehud geseèst of woont u seen ?

Bent u atteenstaande, bent u lid van een huishouden of woont u monenteel in ander (groeps)verband ?

lid van een huishouden . I ander (qroePs)verband

hoeveel personen vomt u smen een hutshouding ?

2Frsonen. .l:p.'=on"n, .lap.'""".n . .lrpersonen . .lee"rsonenofDeer.

Enq. : OVB oP @G 141

Enq.: GEEF SART SCE@rcpLEIDrNGil NIEUW-GRIJS. Kunt u aan dé hand wan deze kaart oruéven eat uw hooq§t voltooide
schóolopleidinq ls ? NoeDt u md de letter van het antwoord dat voor u wan toepasslnq ls.

B . .l LB . .l B . .l r" . .l h . .l HB . .l nq

Bent u thans {erkzad in beroep of bedrijf of bent u nlet uerkzaan ?

,lilïl;,"ii"lil)"' .k:::::'- .l?ï:,ï;ïï::i:,".. 'D:::::"* 'l;::- '
parr-tihe weÍk) li.,i."t*, l"errroos, wachtserd, 1""'a.' 1...a

i;-welk soort bedrlif bent u werkzam, ,at 1s daar 143) In w€lk soort bedrljf werkzad, uat
b was daar uw functle ? was dat een leidlnggevende

functle ? ImIB JÀ: Àan hoeveel personen qaf u, nede
vla ander€n, lelding ? Énq' : ZEER NÀu@RlG N@RPN

uw functie ? Is dlt een leldlnqgevende functle ?

INDIEN JÀ: Àah hoeveel Personen geeft u, mede via
anders, leiding ? Enq.: ZEER NÀWreoRrG NorB

B 2533-24 B 2s33-24



Enq.: GEF M sCrurcPrIDING8 NIE@GIJS. Xunt u aan de had va déze kaaÉ oE*en uat de hqst voltoolde
opleldlng van het h@fd van dlt hulshoualen is ? Noemt u m.ar de letter.

h . .lB . .lH . .lE . .lB . .lHB . .|ffi

Is hlJ/ztl Sàns serkzaM ln b.roGp of bedrljf of ts htJ/rlJ nter uërkzàn ?

(incl. Det vellof,
verleÈ, 2lekte, . . lsePenslo- | seen relkkrtns lhulsvrouw I stu

lneeld, | (1ncr. Etl.dtens!, tzonder I de-Frr-theverk) l;;;;;i", .l;.;;i;":;';:;;;:i", .l;;ï:; .l;:;..
ubeidsongeschlkt)

h we* s@rt bdrtjf 1s hillzl1 werkzàan, wat ts
daar zljn,/hàà! fuctle ? Is dlt een letdlnqqevende
fuctie ? INDIEN JÀ : Ààn hoeveel personen ge€ft
hil/zij, Dede vlà 6nde!en, leldlng ?
Enq. : ZEB NÀUreBIG NOmM

h welk s@!t bd:tjf tras htj/zlJ het làatÈt verkzail,
rat eas dààr ziJnlhààr functle ? Pas dat een leldlng-
gèvènde functle ? ImIN JÀ : Àan hoeveël personen qàf,
hiJ/zlJ, Dede vlà anderen, Ieiding ?
ENq.: ZEEA MIrcRIG MEM

: r&ER m vmc 148

Enq.: ëE @RT 18. Op deze kaari stad een aantal netto-l*onensklas§en. Krnt u bIJ de Ietter noenen van de
klasse, §aarln het totàl€ retto-l*ohq (dus het i*oren dat ! schoon ln handen klljqt) vàn het hulshouden valt ?

séet niet, wil niet zrygs

Ieldhq ovd r personen

wàs u pe! I deceder l9a5 "vr1jw11119 zlekenfondsr verzekeÍd of ras u "verplicht ziekenfonds" verzèkèrd ?

vrljwilligziekenfonds. .l verplicht-zi*enfonds . .l weelnlet . rl qccnvmbclde

Aoeve€I Frsoen van l8 jààr en ouder ztJn op dlr noment van dlt l*men afra*ellJk ?

En h@veel klnderen vàn l? jaar en jonger ztln op allt M6t van dit Inkmen àfha*elijk ?

In eelke plàats heeft u geènquëreerd ? I PHTS :

NE& OVER VN NRESSR@M : MSffiMR. :

0 | I | 2 13 ll I s le lt I e I g

vlaàg lso tient. l. .1. .1. .1. .1. .1. .1. '1. .1. .1.

BeroQrè.lcdtrhS. Enq.. Ix DEZE vM xIE S@8, glT&um mR IW EmNlrGvraàsl'i7l I I 2 I : I r I s I s I r I e I g I ro

Be&tJ fscderlnq
vrààs147 | t I Z 3 I 4 I s I 6 I 7 | 8 | e I l0

IV.e.25

Wàt ls uw posltle ln dlt huishoudén, bent u h6fd v& het hulshouden, ecbtg€no{o)t(c)/partner v& het h@fd of
bont u een ander Ild vàn het hul
h@fd vu her hutsiroudetv

(bljv@rbceld thulsrcnend ki
echtseno (o) t (e) /pàrber endèr lld vàr het hulshoudèn

?

B 2533-25 B 2533-6





lV.e.27

rNWLForuuLrEi N-D IiiSt
BiJ €nqu€te B 2533

N.V. v/h Nederlandse Srichring
voo! starlstiek

A

vraag . In hoeverre bent u h€È hèr odersraande uitspraken eens ?

UITSPWN

- AIs Je genoeg geld hebt kun je ie rànden en klezen te alten rildehèhörrdén

- Àls je echt wilt kut je je eigen geblt behouden

- Een goede Èandpasta kan tmdvteesontsÈeklnqen voorkonen
- À1s je over de Juiste infornarie zou beschlkken ku je erv@! zorgenda! heÈ eigen gebit behouden btijft
- Her kont.vaak voo! dat ik mlj erqer als er geen snoepr koekjes, fris-trank e.d. rn hurs btijlen te zljn
- of je een slecht gebit krijqt staar btj J€ geboorte aI vast

- Ik kn trots op het feir dat 1k nq eiqen tanden heb

- Ik vind het betangrijk on mljn eiqen randes D@i qaaf Èe houden

- ,k zoËg ervoor dat rk snoep alrijd dirècr bij de hnd heb
- Wat je ook probeert, je randen en ki€zen gad toch vertoren

- Met èen kunstgebit zou ik nij geen votuaardig nens heer voeten
- Een goedè tandpasÈà kan gaatje woorkoren

en goede tandpasta kan afren (btaasjes) voorkoren
Als snoep en koekjes goedkoF! zouden zijr, zou ik het vaker eten

- Een goede tandpasta kan tandptak v@rkonen
- Voor een kusÈqebit zou ik me scheen

- Tddvleesontsteklngen konen niet vaak voor
- Ik zou het liefst zo snel mqelijk een kunsrqebiÈ eitlen hebben

- Het is bij dj een vasre gewoonte on Bijn randen te poersen
- Gaatjes zijn een wel grorey probleem dan tedvteesproblemen

- Tànden petsèö is ièts war er bij nij qemkketijk inschiet
- À]le tandpasta's zijn even goed zoleg er maar fluoride in zit

- flat een tandarts voor je kan doen a]s je eenmaal klachten hebÈ is
heel belangrijk voor het behoud van je gebir

- De. tandarts speelr een belàn?rlJke röI bij het a1 dan nrer khnen
béhouden van 1e elqen qebit

- voor klachten hoef je niet atrild naar de rildarrs te gaan; vaat
gaan ze vanzèIf over

- Doo! regelmtig naar de randarts re gaàn voor corrrole voorkom jedat je pijn kijqt aan ie tanden en itezen
- Door géetr suiker te gebrulken voorkom Je dar je r-anden worden àan-

B 2533- hElfoh-
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BIJLAGE IV.f.

PP-ENQUETE





IV.f.1
Bijlage IV.f

Enguët€ B 2533

PP-lljst
N.v. v/h Nederlildse
SÈ1chtlng v@r Statlstiek

VBGB MrcEIJT STE@. MrcEN EMrcEIIJK N@@ il/OF MNSTWN

fr te bqlnnen sll 1k graag veter of u ln uw bove*aak es plaatje enlof fr&e enlof een volledlg kunstgeblt heeft

plaatje .lfreé . .lvorldisbvensebir . . lseenvddeze

En lD uw ffi heeft u daar een plaàtle enlof freè enlof vollediq kunstgèblt ? Enq. r EEmEE MrcEN
MGELIfi

plaatle . .lfrme. .lvorredlsondersebir . .lqeenvedeze

Poetst u us-glggated€n of doet u dit elgenltjk zetden of nooit ?

Jà lzeraen,unort

Kunt u aangeven hoeveel keer u doorgaans Ín eèn eeek-ed (dus op zaÈerdaq en zondag) ur elgen teden poetst ?
(MN MMÀ&)

M ailtal keren poetsen ln een eèek-end : _______ keer

En hoeveel keer Fetst u doolqaas d@r{e-yeeks us e19en teden, dus va naandag t,/D vrlJdag ? (MN NU)

Op relk n@ent of rÈlke nonenten van de dàq poetst u doorgèes u, elgen tandèn ? Enq.: XEER DN EN Àm@rc
UGEIIJK, mSN Nrm NOm

's norgens voor her onÈljr . . l's norgens na h€r onËijt . . I 
," nlddags .

's avonds na heè ëten na elke nàaltlld

Enq.: cEEa mm 5' Btl een aatal nensen góeut het poets€n van de elgen bnden aut@atlsch; ze hoeven e! nlet
sFciaà] à& te denken m het te doen. noe qaat dat blj u der-de-§eèks (dus vM daadaq tot en Det vrildq) ?
u kunÈ ut antword seven Eet Ehulp vàn deze kaart. rent []íài]-ii-'ilfter van h6r anre@ld dàt voor u van toepàs-

Enq.: GEE NM xNT 5. h h@ gaat dat blj u tn her §eek-end (dus op zarerdag èn zondag) ?
NoeEt u [aar ré€r de letter vil hèt stuoord, dat vooÍ u van toepasslng is.

À . .l I . .l c . .l D . .l E . .l r . . t.w.:

Enq. : GEF rum 1. cebruikt u bi j het petsen van uv 9!gg3 tande. r&dpasla ?

(bijna)alttjd. .lvadk. .lsms. .Jzelden . .lnoolr

tient- 1 J. .1, .1. .1. .1. .1. .1. .1. .1. .1. .11
eed. 2 1, .1. .1. '1. . 1, .l' .1. '1. .1. .1 , .l z



tu .f.?

l3

t4

l5

l1

A
12

Al

uaakÈ u het plaatje/frile/vollediq kunstgebit (ook) schoon ?

rd.1...,.
Rnd ! OVÈÈ óp VEÀÀG 1

up wcr(e nelcrren 

-

Enq.: NTw@rcEN NIET NOEUm, MEER Nm@rcEN UGELUX; N@N IN ScHEh omER VMG 1l

Enq.: V@R IEDEre GENOE@E WrER UIT vMG ll VMG 12 STEUEN

Hoe vaak naak! u uw gebit op dle ....,.... (Enq.: NOW WIER(N) Vmc ll) schoon ? Enq.. NoTEER Nr WEN

VNG 11 vec 12 : aantal aalen per

halfiaar

À. afsóoelèn dét water

B. met borstel en water

c. met boÍste] en zeep of tddpasta

D. oet speclaal poeder., t&1ec of vloeistof

E ('s nachls) tn een 91as Hater leggen zonder speclaal nldde

F

c. noent seen oilier/weet

HoudL u brj het schoomaken vil het plaatje/frmè/vollèdls kunstgebit dit 1n ?

,a..1,..,..1"",...1'ttt
Heeft u {el eens gehoord van fluoride ln tandpasta ?

ja

-----) | Enq. : OwR OP vBG 17

^uIL 
unt'J -Eggc,,wcd: 

- :

Enq.: ruRVBGEN m EER Nm@rcEN MGELIJK, NIEI NOE@

reeen: lpirn. .lrr.* .ltuna.t".n ,1o."..,,n'tltt
voor behoud van

m@lelwitte tanden {ulterlljk) írlsse smaak/sevoet

alqenene hyqlëDe/gezondheld actlvering speeksel

noqanders. . t.w.

Enq.: NOmER N DE HÀND VN VNG 09 :

ondervraaqde qebrulkt weI (eens) tandpasla
I

I 
ondervraasde gebruikL n@lt tandpastà

-

zlt in de rddpast

ja . I

a dle u momenteel q

I

lbluikt fluc

I Enq. : owR (

ide

P@G17

s I o"e.
.1.

:l

:l

I hau-

I l'"'. 6

1..,"I'l. . rol,'

2a tient. 6

eenh. 7

2R lient. I
eenh. 9

2c tlent. 10

eefr. 11

0 2 3 4 ,'.1...1.',.1..t.
::l::l:,.1..1."l"t'

0 2 3 4 0 2 4 6 I 2

B 2533-PP-2 B 2533-PP-2



IV-f.3

I Cnq.. ATI DE VBGEN I? T,/U 20 ÀmrcM NIM NOM; @ED D@RVBCN EN @PEre MMDEN UO§ELIJI

nat zijn de lre neëst belangrijke addenlngen, af*ljklngen ail het elgén geblt, raàrd@! oen op den dDut
g§S! ttrden en klèzen ks kwi jraken ? Enq.: ÀWpm NIm NoEEN

1. càriës, gaatjes, ,olf, tandlotlbedetf e.d. . tandvleesproblsen/ontsrekingen,
'' pildontitis, bloedend tedvlees

z11n

O reet dàt u gaatjes tn de EilS! tanden en kleze! kunt krllgen. tràatdoor ontstaan volgenc u dle gaatsJes ?

Enq.: greEP EU SPOMN Gmore WP N IN scllm OmER VmG 18

Naast gaatjes kan men ook tedvleesprobl@€n (b1lv, bloedsd tandvlees) krljgen. Weet u ,aard@r deze ontstaan ?

EDq.: SreEP ELX SPOMN GilOErc MP N il SCSM EERMER

wèIke redenen kent u saarm het in het algeneen belangrtjk ts dat ménsen hu €lgen teden en klezen Ech@nhouden ?

HÉÈ gilÈ hleÈtj NIm alleen m sat btj uzelf belmgrtjk ls.

tqen: lprj". .lnrax. .ltanasceen . .lbacterlèn

VMG 19
@dvleesproblenea

- sulker, snoep, zoetlgheid, v€rkeerde/onqezonde voeAlng

- slecht (n1et) FeÈsen,/slechte verzorglng

tè haÈd Fetsen/verkeerd Fetsén

- geblek aan viteine C

àanleg/erf eU jkheld,/cons tttuti€

pfaatje,/fr&e/(volledlg) kunsègeblt

frtsse sEaak,/qevoeleoole/wlttè 6dén (uiterlijk) . .

t2D cient. r:1. .1. ,l: ,1. .1. .1. .1. .1. .1. .1. .1. ,1. .1. .1, . 72

.en. 13 l. .1. .l' .1. .1. .1. .1. .1. 'l' .l' .l I I I 13

t2E tlent. 141. .1. .l' .1. .1. .1, .1. .1. .1. .l' .1. .1. .1. .l' . t4

l2E tlént- 161. .1. '1. ,1. .1. '1. .1. .1. .1. .1. .1. .1.

a 2;33-PP-3



IV. f.4

22

23

Het onderzoek, waarvoor wii dit vraaggesPrek Ee! u voeren (en dat duE nq nlet àfgeloPen ls) kent nog een a

onderdeet. Dar onderdeel bestaat uit eèn tandheelkundig onderzoek door éen onderzoeker van de Universltelt
Nijmegen.HetvixdtplaàtslneensPeciàaldaarvooruitqeftstebus,diëovérenkeledagenhlerlndebuurt
st;an: rijdens dat onderzoek zal atleen maàr naar us gebit sekeken worden, er wordt dus niet qeboord of oP

anaere wilze behandeld. voorts zul]en er dan nog èën zeer beperkt aancal vragen vordèn gesteld. Het gehel€

zoer duurl ongeveer zo à 25 ninutén. Ik zou u wiLlen vragen of u uw Dede{erklng {llt verlenen aan dàt tandh

dig onderzoek. VooÍ uw medewerking ontvanqt u na afLoop een aaldige attentle.

neen, wil nlet needoen la, wil meedoen

Enq.: over ààrrilzlng E
MRVSGEN;

Dan sil ik u nog oen paar vragen slellen.

weet u zo ult uw hoofd hoeveel tanden en kiezen er b1j u zijn getrokken ?

(Verstandsklezen mee te telleni nelktanden nft :)

tanden en kiezen I qeen enkele

Denkt u zelf ooit eën comPleet kunstgebit te zullen

ja

ilqen ? Elemee bedoelen wlJ zowel een volledlg boven- als

I ."". . . | "... ".", 
noolE over nasedàcht

II
2a-29 )aat

jaa! denkt u dat dat

over 30 jàar of Eeér | """t "t.. I

Erq.: GEF @RT 16, Boe bent u verz€kerd teqen E!9!!9!9:È94 ? U kunt uw antw@rd sewen oèt

,i 
"t"nr"na. 

verplicht . | ,ro, rzR, rcw. vcz (dtenalen)
t_

cehulp van dezé kaatt

nlet vèrzekerd , ,

ziekenfonds vriiwilliq

Lekenfonds betàard anders - - t.w

z1t u ook in het aanvulllnqsfonds ?tl
ià. lnes rutFtnièt,l
Eeeft u een qeldige sà.erinqskaar

ffi""'".'='.-i;;ï:; "" 1-'":l l:.;-;;:;
Enq. : OVER oP VWG 31

+-
Bent u nog apart aanvullend veÍzekerd tegen tandartskosten ?

Ja l-". l** ".. .

@c 23 l' l' l' l.'.1.- .1.'.1.'.1.'.1.'.1.'.1,8tient. ," l. .1. .1.
ecnh,n r. .r.'r.'l''l: :l''l''l''l''l''l''

20

2t

20

2t

ó-T-1 T , T 4 0 I 4 8 I 2

a 2533-PP-4 B 2533-PP-4



IV.f.5

HeeI veef nensen voelen zlch angstig of gespanner a]s ze naar de tandarts moeten. Hoe Ís dat bil u, voelt u zich
doorgaans dan zeer argsttg/qespannen, angstLg,/gespannen, gaat het wel of voelt u zich helemaal niet

c
36

angstig/qespamen ?

zee! anqstiq/qespannen

heLeeaI niet ansstiq/gespannën

Enq.: GEEF @tr 1!). Heeft u wel eens nare ervarlngen blj de tandarts qehad ?

Enq.: GEEF Mm 21, Hoe tevr€dèn ben! u !, hët.algeDeen ove! uw plaatje/irame/prothese ? U kunt uw antroord qeven
neL behulp van dez€ kaart.

. 
| 

,*" **.u*, noch ontevredèn

Enq.. NEEU IN SCHM OVER DÉ PRoTIESE DIE o.P. sEEm N DE HÀm vN VBG 01 N 02.
V@R EL§ PROTEESE VMG 34 STEEEN

wanneer drra.,t (Enq.: NoEf PRmHESE) ? Draagt u dat dJg en nachl, a]Ieer oveÍdÀg, een aàntat uren
per daq of draagt u Let vriJFeI nooit ? Enq.: vmR EDEE MzrGE (pRmqESLr DEZE .rwc S1ELLEN

Er zilr over het alqemeen 3 redenen {aaroE de tandarts gailr ze kunnen gaan :

- voor een controie
- omdat ze erqens last van hebben (bijv. kÍespitn). dus een klacht hcblèn
_ ze kunnen teruqkomen m een behandeling af te laten nàken (waarbij re.srdl dè k.,Èr dadrvoor een afspraak is

qenaakt wanneer nen terug zal komen).

van de keren dat u in de afgelopen 2 jaar naar de tandarLs bènt geseest, roéveel keer betrof het toen een klàchren-
behandeling, een he.halingsbezoek en èen controle ? STRnEP MN IN SCHE@ ífNDEr VMG 16

INDIEN QNDERVMGDE NT& reEN NOEMT. VMG 36 v@R GÀCTTENBEENDELI|G EN/OE hÈM&ING5BEZOEK ST&LEN

Hoeveel van de zojutst gënoemde klachtbehandelinqen (helhàll.nqsbezreken) raren vanuege probrenèn met uw plaatje/
frile/kunsÈgëbit ?

helemaal nlet tevreden ,

1Àno. gesprek:------- Enq,no B 25ll-PP-5



rv.f.6

D
39

1s het de afqelopen ?_igg: voorgekmen dat u voor klachtenoverus plaatje,/frile/vorledig kunstsebit hulp heeft
qezocht btj iemed dders de eèn tadarts ?

Bil wie heef I u toen hulp gezocht ? Enq.: ÀWroEN NIET NOEEN,
MEER ÀMW@rcN M6ELIJK; D@RVMGN. NSTEPM IN ONDE§TN SCHM

Lnq. : V@R TEDER CENOEMD PESOON VN VNG I8 VBG 39 STELLEN

Hoe vaak heeft u de afqelopen 2 jaar bij ....... (Enq,. NOEI lM@m vN vMc 38) hulp gezocht voor problenennet
uw plaatje/framelvollëdis kunstqebit ? Enq.. mNTEEL

Denkt u er we] eens aan als u iets zoets eet, dat het slecht is voor het gebit ?

la . I neen

Enq- : OVER OP vWG I al

Enq.: GEEF @RT 1. Hoe vàak laaÈ u het eten van lets zoets of zoetighei.d
àchterwege oEdat u dat slecht vindt voor het geblt ?

(b11nè)altijd , .lvàak. .lsons. .lzelden . .l noolt

Enq.: N@ER m DE ND vN VWG 03 :

ondervlaaqde poetst wel (eens) zljn glgCa tanden . . I ond€rvraasde poetst zelden/nooiÈ. zljn gggg tilden ' .

: OVER OP VBG I8I

Enq. : OwR oP VBG 5l

ilenr. 34 l. '1. '1. .1. .1. .1. .1. .1. .1. .1. .l 34

eeil. 3s l. .1. .1. .1. '1. .1. .1. ,1. .1. .l' 'l 3s

rient. 36 l. .1. .l' '1. .1. .l' ,1. .l' .1. .1. 'l 36

een. 37 l. ,1. '1. .1. .1. .l' .l' '1. .1. .1, .l 37

rienr. 38 l. .1. .1. '1, .1. .1. .l' '1. ,1. .1. 'l r8

eeÉ. 3e l. .1. '1, .l' .1. .1. .l' .l' 'l' .1. 'l re

ilsr. ao l. .1. .1. .1, ,1. '1. .l' 'l' .l' ,l' .l 40

eenh. 4r l. .1. .1. .1. .l' .l' 'l' 'l' 'l' 'l' 'l 4r

B 2533-PP-6 B 2533-PP-6



42

G
43À

4lB

43C

lu.f.7
zojui§t hebben we gevraasd 06 wat voor redenen het belangrilk kan zijn oe de g!9g]l tanden te poetsén. Nu zou ik
graag willen {eten Bàarom 9 uw q§§! teden poetst. Enq.: mRVMGN; NTW@RDEN NIET NOEEN; reER NrercEN
U@ELIJK. NSTEPEN IN SCtsEE NÀ VBG 44

Enq.: V@R IEDEru GENoEUDE REDEN UIT vBG 42 vMG 43 EN 44 ST&LEN

Kunt u nij zesgen velke van de zoèven door u qenoemde redènen het meest betanqrljk is ?
ENq.: STEEP MT CIJFER 1 N ONDER VBG43À (EEN SIMEP)

En welke ls de op één nà berangri jkste ? Enq. : STreEp EET CIJFER 1 N oMER vNc 438 (EEN STEEP)

En welke ls de op twee na belangrl jkste ? Enq. : STreEp Em CIJFER 3 N ONDËF vmc 43C (EEN sTffip)
Enq-: GEEF @m 2. Kunt u nij aan de hand van deze kaàrt zeggen 1n hoeverre het poetsen van de etqen tanden helpt
.,...,. (Enq.: NoEM mDENEN UIT VUÀc 42) ?

algemene hygtëne/



H

: IV.f.8

Her koEt vast wel eens voor dat u uw eigen tanden niet p@tst. Kunt u zegqen v@rm dat dà ls ?

Enq.: D@RvÈcEN; MEErcERE NW@rcEN TGEIIJK EN NIm NO&U. NSTEPm ÍN @EWÀN SCHEB

ENq.: PER GENO@E EDN VNG 45 STEILEN

Enq.: GEEE mm 3, Kunt u oij zeggen hoë vaak het voorkmt dat u het poetsen (Enq.: NOEM M@rc
UTT vMÀc 4l) overslaat ? Enq. r NSTEPN rN scEE

Enq.: NmEER N DE WD VN VBG 09 :

ondelvraagde gebÍuikt bij hèt poetsen elgen
taden Be1 (eens) tandpasta

ondervraagde gebruikt bil het poetsen elgen

a 2531-PP-a B 2533-PP-8



IV. f.9

K
52

GebrulkÈ u dit Eerk alttjd of heeft u ,e1 eens een mder Eerk ? zo JA : werk merk heefr u dan ?
ENq.: EEPEru MPEN ffiEL]fi; NIE NOM H MRVMEN

end-À-ued

(Enq. I NoEe ]W UIT vmc 51) spe€lt ?

zoiuist hebbèn wil u qevraagd waàrm het ln het algeEeen belangrtjk kan ztjn dat nen ztjn randen poetst. u heeft
:"è"*-:!!:9:y:l dat u uw elqen randen zerden of nooir po€tst. wa;rm poetst u ur eisen randen zerden of nooir ?SNq.: MRVMGS; EEPEre ÀMOOruEN UMELIJK EN NrET NOEXN. NSEPEN IN NEreTN SCMU
Enq, r PER GNOErcE reDS vMG 52 STELLm

Enq.: GEEF @RT 4. Xunt u mtj zqqen hoe srèrk het feit dat
Enq,: NSTrePil IN §CEM

41

4A

49

50

51

52

53

:I. :l: :I: :I:
:l:

:l:
:l: :l:

:l:.l:

4A

49

50

51

53

54

:l:
:l: :l: .t.

:t: :l; :l:

B 2533-PP-9
B 2533-PP-9



53

L
54A

548

54C

IV. f'. 10

fla! zouden voor u motieven ztjn oE eventueel wèr of v*er uw ggS! tanden te Ipetsen ? Enq.: mRVMGEN,
ÍEEDEE NM@DEN MGELIJK N NIM NOM. NSTEPN IN OMESTND SCEU

Enq.: v@R IEDEE GENOE@E EDEN UIT @c 53 VBÀG 54 EN 55 STEIEN

Kunt u nil zeggen welke van de zoëven door u genoeEdè ledenen het neest belanqrijk 1s ?

Enq. : STREEP HET CIJFEB 1 N ONDER VmG 54À (EEN STEEP)

En welke ts de op één na belegrijkste ? Eq. : srruEp HET CTJFER 2 N omER vmc 548 (EN STREEP)

En welke is de op twèe na belanqlijkste ? Enq.: STEEP HET CIJFER 3 N oNDER VmG54C {EEN STMEP)

Enq.: GEs BART 2. Kunt u nij aan de hand va deze kaalt zeggen hoe het Fetsén van de glggatanden
helpt .......... (Enq.: NOEI REDEMN UIT @6 53) ?

B 2533-pP-lO B 2533-PP-10



IV.f.1l
Heeft u uel eens gehoord van enzFén in tandpasta ?

I :u

Kunt u nij zqgen Eaar deze enzfen voor dienen ?
Enq.: mBVBGN; EER Nm@mN MOGELIJK EN NIm NOtuN

prln

60

M
5l

m6ie/wiLÈe tandën (urterlijk)

activering speeksel

Kent u nog anderè Didderèn d& een tild€Éorster en Èàndpasta oE uw elgen tsden ën kiezen schoon te
houden en zo ja, welke ntddelen ként u ? Enq. r mpN NmEN IN scHm NÀ Vruc 61Enq.: NIET NOEEN il EER Nw@rcEN MmELIft; rcRWN
Gebruikt u (ook nq) andere mlddelen (de een tilde.borsrel) oD us elgen tanden en klezen schoon re houden enzo ja, welk(e) mldd€llen) gàrulkt u ? bq.: ÀW@ruEN N@EM IN scmu NÀ VmG 61
Enq.: vmR ElK IIDDEL DÀT UEN GEBRoIn (vMG 60) vMG 61 srLI,EN
soe vaak gebluikt u .... . ? rs dat minsten§ lx per dàg, Einstens Ix per week of ninder dan lx per week ?

1. (dstàI) floss/randzijde/randdraad

3. fluoride gelée

5. Fede! (bijv. tuokers, r&dpoll§h)

6. plakverkllkkèrs

9. speciale (interdentaal) randedorstel

3. gebrulk! er geen

12 | 13 | 14

5e l. .1. .1. .1. .1. '1. .1. .1. .1. .1. .1. .1. .1. .1. .1. .l se

60 
-1. 

.1. .1. .1. .1. .1. .1. .1. .1. .1. .1. .1. .1. .1. .1. .l eo

B 2533-PP-11
B 251 l-PP-1 1



Íu.f.t2

3

65

65

67

68

Enq.: @EF ffiT 6. Kunt u nll zeggen relke ve de op deze kàart genoede dingen u thuls biJna dagèlt jks onder
qen krijgt ook zonder dat u e! nàa! zoekt ? Noent u naar de letters van de prdukten.

À lB lc lD lF lc lH l, l*

L . . 1."a.,= rul . I o"* "u" a""" txr . . I

Ik wit u nu èen àetal àIqemene vragen stellen mét betrekklng tot de tandverzorglng.
Kunt u mil zëggen vat tandplak is ? Enq.: mRBGN, Mmrcfl NIET NoEreN; MER ÀW@SEN UOG&IJK

aan3lag,/af zelting op tanden . 
I 
.*'***" op tanden It".t".'e' oD landen't

vuil/smeriqheid op tanden aaslag roken/koffle/hard watér

anders - t.w.

En kunt u nij verlellen ra! tadsÈeen is ? Enq.; ruRVBGEN EN NlroroEN Nr
I

verharde/veroudèrde aanslaq/tandplàk, . lverkalkte/versteende aanslas
I

ET NOEMEN

aanslaq wate./thee (k€telsteen) aanslag vd rok€n

aanslag (etënsresten) op tanden,/tàndplal kalk/steen/sruls op de tanden . . I kàIkàanslag

Kunt u mlj zegqen wàt a zijn ? Enq.: NrePEN NIET NoEm

zweer!ies/braartjes/pijnlijke plekjes/blaasJes in de nond
1.""".. l"*. ",".

Aftén zijn piJnrijke blaasjes n de oond. tseeft u dàar wel eens Iast van ?

I
I neen .
I

Gebruikt u spectale níddelen tegén aften of doet
Enq. : mRvmGENr EER NTrcOPN; NIET NoEW

er lets àndèrs àan m het te vooÍkomen ?

n.o"r*, 
|""*".^ I 

ao..* raoo.,,t..r . l,**, . . l*,rr*.n". . 
l"**oo..., 

.

zendiw {tddpasta) , | Àansttpmlddel niddel .

doe gilg .

Ik w1I u nu ëen aantal vrasen stellen over Y9g!1!9.
Hoeveel maaltÍjden sebruikt u d@rgaans per das ?

r naartijd. .l r...t.rro.. . 
| 
, ,.",.,,o.^

l. 
* *.'maarrlrden

",1.'u, l.o: l.

"n l' l. l.'.1''.1.',1,',1,",1

l.'.1

l,'l

ol,nl,,l,rl,,,to.l.,ttttl
.l..l..l. .1, '1. .l ::

0 I 2 3 0 2 4 6 2

B 2533-PP-12 B 2533-PP-1 2



IV.fl13
69

N

Ik vil u nu iets vragen over de dlnqen d1e u bulèen de naaltljden on gebrulkr. Enq.: GEEF mRT ?.
Ik no4 u nu een aantal produkten. Kunt u vooï leder van aeze prauXlen zegqen hoe vaak u deze tussendoor,
dus niëL tiJdens de maalÈrJd, qebrulkr ? U kunc uw aotrcod geven Eet behulp van deze kadr.
Enq.: V@R IEDER PRoDUKT DÀT 1x PER DAG oT EER wou GEBRUIu vBG 70 gE]:m

70l Hoe vàak gebrulkt u ........ (Enq.: NOil pRoDUre Vmc 69) per dag ?

Prdukten oplezen

- snoeple (peFmunt, zuurtje, tof,fee)

B 2533-PP-13



7al AIs u zoete dingen eet, krijgÈ u dd wel eens pijn aan uw tanden en zo Ja, komt dat dan vaak of sms voor ?

IV.f.14

Enq.r GEEF SART 1. Ho€ vaak worden er blj u thuts operklngen genaakt, zoals ',snoep eens rat ntnder,,, ,,doe eens
wat mlnder sulker in je thee of koffie", "eet eens wat Eindet zoetigheld op Je brood,, e.d., omdat dat slechr zou
zijn voor de tanden ?

(bijna) altijd

Ik noen u nu een aantal prdukten. (unt u voor leder van deze produkten aanqeven of daar naar uw menlnq wel of
geen suiker in zit. set qaàt hierblj 06 zowel natuurtijke a]s roègevoegdè sulkers.
Enq.: NOEU PRODU(TEN EEN V@R EEN OP

Enq.: GEEF Hm l. Ik seer een aantal produkten. Kunt u nlj zeqgen hoe vaak u hèt gebruik van deze
pldukten achÈerweqe ]aat ddat u denkt dac dàt slecht ls voor uv geblt ? U kmt ur antr@rd geven Bet behulp
van d€ze kaarÈ. Enq.: NoEM PRODUPil EN V@R EEN OP

Enq.r GEEE @m a. Op deze kaart staat een aantal pldukten. (unt u nil zeggen welke van deze prdukten u bilna
dagelijks onder ogen krijgt, ook zonder dat u er speclaal nad zoekt ? Dit kil ztrel thuls a1s @k op het serk
of op school e.d. z1jn. Noeot u Eaar de Iette!(s) van de produkten.

B 2533-PP-14 B 2533-PP-14



IV.f.15
we willen nu ewen wat dÍeper lngaan op us plaatje/frde/(volledis) kunstgebit.
Enq.: NSU owR vN vMÀc 0t N VNG 02 reG(E) rcRTHESE(N) o.P. mEm.
v@R rc MZrGE PROtsESE VMG 80 N 81 SmttEN. ERST VmR W, VERVOrcENS V@R ()W.

soetang is her qeleden dat u u, eersre ...., (Enq.: NoEu DESBETEFFNE pRomEsE(N)) kreeg ?
Eventueel taten schatÈen.

tsoelang :s het gëleden dat u uw huidige ..... (Enq.. NOEM DESBETTFFEmE PR@ESE(M) kreeg ?

BOVEN@X - VmG 01 eexste prothese

vruG 80

huldige prothese

vdc 8l

plaatje huldiqe i
le

volldig (boven)- huldlge i

oMEll@( - VUG 02

p laatj e huidise I
1e

jaren huidiqe is

volldiq (onder) huldige i
1e

- taren

STEEP N N DE mm vÀN lmc 01 N 02 :

lo.P. heefE noch een rcILedig bvenqebit, noch een
o,p. heeft een volledis otrder- of bovèngebit . . 

lvorreaiq ondergeblr

lenq. , own oP \/Iuc 84

:::::ï, "",,_*. *,".,r:il::: ::::,, 
*..* 

:i,::ï:";.,. . l*... ",.. ,,"".,
Eeeft u toèn uw laatste loden enlof klezen van uw boven- ènlof onderkaak sarën getrokkèn direct een kunstgebi
gekregen of heeft u het eerst eniqe Daanden zonder kunstqeblt ooeren steue. ?

dlrect kuslgebit . 
| 
*'n. '-,u* -"u* l*". ",.. *..

oaar@ hebt u op een geseven Ement besloten over te gae op een plaatje/fr@/(volledlg) kustqebit
Enq. : EER ÀMW@PN MOGELUK, ÀNTTOmEN NIET NoE@, mRmGEN T*

let

Eljn eigen tanden/kiezen ce slecht wàren qeBorden

nlln eiqen tilden/klezen niet nool genoeq

ik de ellende beu was

ik ygg:lg!=Ig last (pljn/kiespi jnlontstekrnsen ènz. ) hàd

de verzoÍginq van deze Landen/kiezen nlet neer hielp
1k noeilijkheden had met eten en kauwen

ik bang was voor de tandarts
de behandeling(en) nlj te duu werd(en)

de tàdarts dat advlseèrde
andels, t. u. :- 

_

praatjev!.80 I t l'
lient. utl. .1.

_ eenh. uu l. .l .
.'.1.'.1."..tt. 'l'l' els

I"t'
65

66

0 2 3 3 719 1

B 2533-PP-15 gno. g€sprek:------- Enq.no. B 2533-PP-15
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81

P



85

86

rv.f.16
Enq.: GEEF sÀm 14. vond u het dè§!1jds een moeilljke of e€n nakkelljke besrisslng oB uw €tqèn tanden en klezen
te Iaten trekken èn over te gaàn op ëen plaatje/frme/vorledlg kunstgebit ? U kunt u! anÈwoord geven det behulP
vàn dèze kààrt- ttrlheel gemàkkelijk, .lseDàkkelijk . .lnomàal . .lnletqemkkerijk .l

helmaal nlet qenakkeliik

Heefl de tandarts toen u uw eersÈe ptaatje/frae,/vo11edi9 kunstsebit kreeg nèt u over eventuele andpre oPlossinsen
overlesd, zoals bijv. het opknappen van de teden/klezen, het plaatsen vil één of meèrderé kronenlbÍuqsen,hètmaken
van een ptaàtje/een frme/eèn voLlediq kunstgebit of zelfs een c@pleet kunstgeblt (d,w,z. zo*e1 boven à1s onder)

I eèet niet

I enq. , ovER oP vMG 89

I

Inàken van een voIledlg kunstgebit
I

Uit weke moge1ljkhèdèn kon u toen kiezen ?

Enq. : reER MW@ruEN; NIET NOEUEN; mRVBGEN
I

hàken vàn een "plaatle" . , I maten vil een "frane"
I

Daken van een compleet (boven- enlof onde!-)kunEtqebl! . , lopknappen van de tandèn/kiezen

plaatsen van één of meerdere kronen enlof bruqqen

anders . . t.w.r lueetnlét

wauoo heef t u gelozen (Enq,: NOEU DaSBETMTNDE PMSE§E) ?

advies van de tàndilts , . I -. 
I

I 
s soedkoper . 

I 
lek nll beter voor het qebit

aderereden - - nl

Eeeft u e4 achteraf gezien, spijÈ van dat u desttjds uw elgèn tanden en kiezen hebt laten trekken èn eèn praatje/
fra$elvorledlg kunstgebit hebt genmén ? Eèeft u er zeer veel spljt van, veel spijt van, eniqszins of geen sPijt

zee'veersplrL. .1"."r.0,r. . .lenicszinssprrt . .lseenspi.it . .1"""'ltlt
Van íie h€ef! u uw huidlge plaatje/frme,/volledtg kunstgebit gekreqen ? Enq.: EEN Nm@ro; Nm@mEN NIET NoEMEN

landarrs .1.;;,r.us,/tandprotheticus . lt..*o van een "treklnstrtuut" .tt
lenandanders ^ . t keet niet (meeÍ)

Enq. | 6EEF @RT 21. ts@ zit ln het àlgeneen genomen us hutdlqé pla

heèrpretris .lo'...rn . .lv*""nzsaat,er . .1"t..r.....n

na"raaf ni.t pr"tttq .l

Enq.: GEEF @m 23. Hoe tevreden bent u in hët algeneen genden over uw huldiqe plaatle/frde/kunstgeblt ?

ceef uw ants@rd maar net b€hu]p van dezé kaart.
rrl

heel Levreden . . I tevreaen . . lnocn tev!éden, noch ontevlden . . Iniet tevrden'-t--tt
*.t* **.O* ,l

;:['.[,],',1,'
l.' .1.'.1.''.1.".1. ".1.".1.'' .l .,

l..l. .1. .1..1. .1. .1. .l ;:
o--I r I z I s l r I o I 2 I 1 I 6 l I I 2 l 

-
B 2533-PP-16 B 2533-PP-16



IV. f. 17

Enq.

o. P.

SrcEP N N DE HND VN VNG 01 EN

dt plaàtle (boven enlof ondér) I

o2:

Ja

wannee! draaqt ? Draagt u
een aantal uren per dag of draaqt u dat

arreen owerdas . . luun.ur .,un o",

Enq.: ovER oP NIJZTNG R

t_
wàà!@draàgtuuwplaatieniets!eeds:e.q.,re""ffi
NIET NoEreN; DOORVME;-

beter voo! kaken/spteren . . ln,.r.rn* . . lo.rir. bete! passen
tt

béter voor tedvlèes/sli jnvlies irrltatles/piJn

beter voot de nond oE te reintgen advles tedarts/tanaltechnicus

anders t.w.:
weet nlet

R
o,P. he€ft &S (boven en,/of onder) : l,'l*.
Wanneer draagr u uD !I4ne ? Draagt u dar dag en nacht. aUeen overdac.een danral 

"re' per àae--"t dlaagi u dat (v,tjwer) nooit ?

atreen overdae . . | ".".., uren per daq . . I r,,rr,.rr noo"tt-'t"'""=''
heet íisselend

Enq. : OVER OP MMIJZING s

-

I
I dag en nacht . .

L_
waar@ oraègt u uw :r me niet §teeds ? Enq.: MEER NreDEN UGETIJK; ,WrcNNID NOEm; @BVSGEN

beter voor ka*enlspieren . loru..rn.' . . lorrrr. beLer pdssentt
woor tddwlees/sri jmvrtes qewoon!e

beter voor de nond e te relnigèn advles tandarÈs/tandtechnlcus

andérs t-w.:

Ens.; §rela l's lN DE lfjtM vN mc 01 N 02 : +
o.P, heef voltedig kunsrgebir (boven enlof onder) : I ,J. 

I
r_.......... 

---rW&neer draagt u uw votldio kqsrqebiÈ ? Draag! u dat dag èn Dach!, allèen Loverdàs, èën aanrar ulen per das ofe-met, oit 1",t1*.tí "".ii-i
arreen overdas . | *.,", uren pet dàe . . I ,*rr*.r, """..tt
hèeI wisselend

;;-",*
I o.n

vmc 99

-

f
raarom dlaagt u uw volldloe kun§rgebit niet sreds ? Enq.: EER M@rcENuoGELr JK; Mw@rcm*-fiE-iöffi1 ruRmcN
betei voor k*enlspieren . . f r,"..rn., . . lor.ir. bere! passènlt

reeE/sl1j0vlie§ 9eeente

beter voor dè hond advies tandarrs/tandtechnlcus

ànd€ls . . t,w..

olrl2lslaTrT3---T---s , T .----r---.------r-----

B 2533-PP-17
Igno. gesprek:------- Enq.no. B 2;13-PP-17



IV. f, 18

Denkt u zelf daÈ het ln het algeneen aan te raden is @ her ....... (Enq.; NoEM pRoTHEsE) ,s nachts uit te 1are. ?

Waarom is heÈ volgens u in het afqeoeen aan te raden 's nachts ....... (Enq.: NOEM pRmHEsE)

kaken/spiëren koEen rot rusr . . | Èandvlees kmt tot rust (kan àdeoèn)

WaaroE is het valgens u ln heÈ algem€en aan te raden m is nachts ...,. (Ení.: NOEil PR@HESE) in te houden ?

zo blilft het passend . . I andere reden . . t.w.:

hq. : OVER OP Vmc l0l

Enq.: sTreEP N N DE HND VÀN Vmc 01 EN 02 :

o.P. heeft !ér plaarje (bovèn enlor onder) . I o.p. hëèft alreéh boven- enlof onderfrde
enlof voltdiq boven- enlof onderqeblr I v"rder o"",-m+."nr t

Eeeft u liever dat u, plaatje/vo1ledig kunsrgebit vastgeklmd zit (ail uH gehemette) of heeft u het tlever iets
Iossèr, zdat u hèm nog Hat kunt bevegèn in de mond ?

.: OWR OP vBG 102À

Enq.: GEEa HR? 1. Hoe va* gebrutkt u een hulpDiddel oE te voorkonen dat uw ptaatle/kunstgebit tos gaat zirten ?
U kunt ue dtroord qeven n€t behulp van deze kaart.
(blJna) artlld . .lvaak .l **. .l zelden . .lno"rt

Heeft het feit dat u nu een plaatje/free/vouedig kunstgebit heeft ertó€ ge1e1d dat u neer of mlnder zorg
aan uw gebit bent gae besteden ?

meer zore . .lmaaktniersurr/herzelfde . .lDinder zors . .l"u"tn,.t

Waarult bestaat die €xtra zoÍ9 ? &q.: mroB NIm NoEEN, EEpEre M@rcN MoGELIJ(; moRvBGfl

gebruik (neer) fluoride tandpasta/-t$letten

qebruik andere EÍddelen btj h€t relnigen

- qa reqelDàtiqer/vaker voor conlrole naar dè randarts

- heb nu meer geld over voo! mljn qeblt

70 2 3

B 2533-PP-18 a 2533-PP-la
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l

iv.ï. 19

andere tanden sliiten door draqen van een plaaÈje/frme . voor het Èandwlees

zè hebben toch al minder Èanden en klezen

andels i . nl

Àrs je je elgen tanden en kiezen tanqe rijd nier onderhoudtr dan heeft dat op den duur neestal een aantal nare
gevolgen. welke gevolgen denkt u dat er na verloop van jaren op zullen trden ?

Enq.: NTH@RDEN NIET NOE@N; WEmEE ÀJW@$EN MGELIJK EN rcRVRGEN

càriés, qaatjes, tddwolf , tandbedelf . 
I 

""'It"" 
vd Landen/kiezen, vurlÍnsen

| "','
tandvleesproblenen; teruqtrekkend/bloedend tandvlees osten,/hqe tandartsrekening

plaaLle/frme/voIlec j 9 kunstsebit compleet k6stgebi Linkende kaken {botresorptie)

algeheel verval

Enq.: GEEF &RT 9. Er zijn nensen Det zorn sterk gebit dat zij er bljna nlèts aan hoeven te doen on tot op hoge
Ieefrtjd een goed g!g91 gebit te behouden. V@r hoeveel procent vil de bevotking i§ daÈ denkt u het geval ?

. 
l 
r, .o. uo, . . 

lro 
.o. ,o* - . 

| "'u.. u"" ,o* .l*". ^'".

Enq.: GEEE BRT 9. Er zljn ook mensen dÍë zo'n zwak qebit hebben dat zij, ondanks dat zij er vèel aan doen, toch
op den duur hun 9i9Ca tanden en klezen verllezen. v@r hoeveel procent v{ de bewolkins denkt u dat dit seldt ?

.lsr toteor . .lro.". ro" . .l'r.u.'u"" ro* .l*...t.,
ÀIs een tand of kies al flink 1s aangelast, dan kan de tsandarts verschillende dlngen doeni hÍj kan heD bijv.
trekken maar wat denkt u dat hlj nry Eee! ke doen on hen te behouden ?

Enq.: M@RDN NIE! NOEEN, GErcEre WrcN MGELUK m @RVBGEN

nrets , . l*rrenzooren/inlày mdken/ploderen . . lr'""' nr"u.="n .l.t- trand pldtLsen .'ttt
of zenuvkanaalbëhandellnq tukje aanptakken/conposietvrtlinq

Àls bij een conuolebezoek blijkt dat u qeen qàaÈJes rn ur giqe! tanden heeft, zijn er dàn nos dinsen d1e een
tandarts vmr u kan doen, met andere voorden dingen on te voorkomen dat er lets aan uw geblt komt ?

Enq.: EER Nw@rcEN UGELUK; NIm NOW EN D@RVMGEN

niels . .1 ..^n..u.n, plak verwijde!enlpolrlsten/relnieen . . lrruorra"u.nundelins seven-'tt
voorlichtinq/poetÉinstruclie/advies gèven (róntgen)foto's Eaken tandvleës controleren

15

76

11

7A

79-

0 2 4 5 6 8 9 10 11 l2 13 1

15

76

11

1A

19
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IV. f.20

11

ltt

1ll

11

Denkt u dat wanneer lendd zfjtr efq gebit nleÈ goed verzorgt, dtt lnvloed zal hebben op de hulp, dle de behade-
lende tddarts geeft ? Denkt u dat hlj dil een betero of ntnder goede hutp ge€ft of m*t &r nlets utt ?

olnderqoedehulp . .lteter"nurp .lnaaktnletsurt . .l*...nr.. .ltltl
Wat zijn volqens u d€ voordelen van eën compleet kustgèbit ten opzichte va elgen tanden en kiezen ? Aet gaat oD
algenene voordelen en dus nlet alleen on sat voor u pérsoonlljk vd belang ls. Enq- . Àw@mEN NIET No!m,
IEER ÀMI@rcEiJ ruILIfi EN DOORVMGEN

qeen/minderkiespijn,/saatles. .l*"r... .lg"unZ,ina"'xo"t.n. ,lnaxrerijxerschoonnaken . .

geën/minder mqst ,een/Einder tandàrtsEzoëk geen voordelen

àndërs - t

ràt zlJn de nadelen van een compleet kunstgebitt.o.v. eën elgen gebiÈ ? tet gaat oh algeEene nadelen, dus ntet
alleen oo wat voor u pérs@D1ljk van beleq 1s. Ef,q., NremEN Nïm NoE@; mA mrcÉN rcGELIJK EN rcR-
@GEN

probleDen EeL spreken . . l"rtr*.ru. k*enlinvaltend sezichr . l*"....tt
problemen net kausèn,/eten mindet Eoot/utterlljk

problenen m€t lachen/schreeuuen/geeuwen los zltten vil het geblt/klapperen,/pasvom

mlnder snaax/sevoel ;teeds noeten vernieuven (relj.ntng/rebaslng)

pljnlbrandend g6voeI/irritatle tmdvlees voèdsèlresten eronder

schamte (bÍlv. het 1n- en uitn@en) èt kunnen wennen (volle Eond,/vreend ding)

jezeu "oinder" of'roud" voelen

anders . . t.v.

Denkt u zelf oolt een cmpleet kustgeblt te zullen k!1
ja .

-l
. lweet nlet, n@It over naseddcht

I

Enq. : OVER OP \mG t 16

o-4raar . .l.rr..' . .lro-,n1.., 2o-2e Jàar . . lro 1,"' ", ,..' . I::::lt"'"'
Enq.: GEEF @m 10. Hoe erg zou u het vlnden oE een cmpleer kunstgeblt te krljgen ?rllrrhèèIë!s . .1.'s . .Jqaatwel . .lnreters . .lherèEaarnleters. .lttt't-l
Hoeveel teden en kiezen heeft eén volrassen mens notuaal (ln het totàà] dus, inclustef verstildskiezen) ?
Enq.: O.P. BG NIE? MrcEEN ET rcNG, BR reET Am ZO OIT HET rcFD ZEGGEN

--------tànden en kiezèD 1,".. "r..I

Heet u zo utt uw hoofd hoeveel tanden en kiezén er btl u ztln qetrokkèn ?
Verstmdsklezen dlent u eel mee te tellen; nelkteden nlet :

tandèn én kiézèn ln*. **.," .l** .,*

kunstqeblt zou moeten góeurèn ? Enq.: NOe DESETMFEmE PUHESE

ja
1,"". "r..

I,Iuc 117

llent. 80

eefr- 81
wG 1rB tten. 82

eenh. a3

0 2 3 4 5 6 1 8 9

80

81

a2

83

0 2 o 2 a 6 8 2
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IV. f.21

En denkt u dat è! blj u teden enlof kiezen gettokten zoden Doeten wolden ?

Denkt u dat de tàn&rrs de onrstoken tildvrees trroJÀàlIIE l

Denkt u dàt u trndsteen zult hebben ?

hq.: cEp.Bm-lt. De ëen krrjgt snel saarJes;;tj.;ffi;.r keen mder Ís v€€1 ElDde! vàÈàài. Eoe denkt u dar a..-uii ,-i" i-i'nri
vatbad v@r het htjgen ve gààtjes,
u! adtvoord geven ad de hild van deze

hq. : @F IGWS mRT lO. Eoe erg vlnd
re bedoelén hlerbLj nlet eetr verstedskles

hel. erq .

hÉe1 erg vatbaar .

(zoudt) u het (vindén) 6 een 61gen kles heleGal a" ,.rff"Eu (hr uw anbed ueer geven Det béhulp van deze kdrt-

Ieaàl nlet erg .

nlét erq vàtbaa!

nlet, n@it we! nagdacht , .
hq.: ffiF mT ll. De een heéfr snel làst 

"fde uder heefr dàu Elnder iast van. se aenrt u aat'aai uitu'II-t
heel ers vaÈàil . . l*n vaÈààr . .JeeDldderd, nomaal

Eeet nlet, noolÈ over nagedacht

Enq.:GEEFuE11.Deeenheft§ne]1àstvilafteno''o"*,;m
Hoe denkr u dat dat bij u rs ? u kur u§ .,8_,; ;;;";-;;;;';;i 

""" 
deze kà&r.

nomel . . lniet €rg vaÈààr .

hel@aal nieÈ vasaàr seet nI€t, noott over nagdachÈ

aoe èrg vldt (zoudt) u het (vlnden) a DonalblàasJes te helben ? mq.: GEEF mT tO

Enq.:GEEFmRTl0.g@ergv1ndt(zodt)uhet(vÍndèn)a.*_
u kunt uu aao.a gerei ,.i i"irre ve déze kaarr. 

- - )s ln tanden en kiezen te krl]gen ?

Enq,: GEEF NMS rum lO. soe erg vindt (roudt) u het (vinden) @ bto€dend tandvtees te hden ?U kut u, e&@rd geven Eet behulp ve deze kàà!r.

hq.: cEP &B l2
heel bezorgd

bezolgd bent u @e! ale toekoest vd uw geblr of hondgezondheld ?
bezorgd 

ldet erg hzorgd . . lfretemar nrer bezolgd

o I rl,1.3 l rl ul.l, l.l sl rol rrl el 13Íra

:: l: .i: .l. .l: :l. :l. :1. :l: :l: :l: :l: .l: :l: :1. :l: :l ::.. t' 't' 't. .t. .t. .t. .t. .t. .t. .1. .t. .t. .t. .t. .t. .t ;;*:l: :l: :l: :l: :l: :l: :l: :l: :l: :l: :l: :l: :l: :l: :l; :l :;
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tu,f.22

114

135

136

132

114

139

140

waaron maakt u zich zorgen; sàt denkt u dat er zal gebeurën ? Enq.: NIm NOEUEN; mRVBGEN; MEER Nm@DEN
M6ELIJX

pijn ad tanden of kiezen . . lsu.tl."Zr.rr1es/afbrokkelen ve tanden en ktezen

landvleesprobtemen . ,lmondblàasjes{aften) . .lproblemenmetkronen/bruggen

verstandskiezen . . luiterlijk vàn het gèblt/sted van de randen - - lcmpleet kunstgéblt krljgen

anders t.r.

ziet ot hoorl u op oe televasie, ladio of ln de krant èn andere bladen vaak, wel eens of noolt dinqen over gebtt
en gebitsvelzoTging ? Enq.: HET GBT EIER W EER owR HET NANUfuIJK GEBIT (EIGM GEBIT)

.ltlvaak lwel eens I n@1t Irtt
Enq.: GEEF mRT L Hoe vaak ser*t u bij nensen uit uu naaste oryèv1ng (fmtlte, vrXenden e.d.), dat ze aan de
verzorqinq van hun eigen geblt aandachÈ besteden ? u kunt uw anrv@rd geven net behulp van deze kaart.
(blrna) altird I '".r I 

"*. 
l""to." | ".",. I.'t"t"t,'t'l

Enq.: GEF @R? 13. Stel, dat u{ eigen gebit er slechÈ aan toe is. noeveel geld bent u bèleid ult te gevèn om ut
eigen tanden en klezen te behouden hèÈ zeu zou @eten betalen ? U kut uw anttoord qeven Bet behulp van
deze kaart.
o-2oo I znr-eno"l

I 

uor -, ooo .l,oo,-,roo . .l,ro,-rroo . .lrro'-oooo

4001-8000 . . l8uol-loooo . . ltoool Stden of meer

Staat u lnqeschreven biJ een tildet

l*"
(of sroepspraktlJk) ?

\ jaar . . I rt tot zt tu.,

Enq, : OVEB OP VBG 141

korte! dàn half jad . . ll tot

Ianger dan 5 jaar .2\ tot 5 jaar

ffàs u daanoor ergens anders lnqèschreven of had u toen g=g tandart

erqens anders

I Enq. : ovER oP VwG 139

geen tandaÍts

I Enq. : ovER oP vBc 139
waàzonbenL ddere Ludàrts gegàón ? 

-

Enq. : NIET NOEEN; WER NrePEN MOGELIJK B D@RVMGN

verhurz,ns- .1..o,,' - .1""a.'**uis - -lnietaarare'l't'l
anders - - t.w.

kijgt u dooÍgaas van uw tildarts een berlchtje on u eraan te herinneren dat u voor een controle moet konen of
een afspraak daarvoor roet E*eD en zo Ja, krtjgt u dàt dd vla een kaartje of telefonisch ?

jè,rerefonisch .l,",viaeenkaarrje .l*- .,1,."rnr.. .l-"t-"t..t"l
Is het voo! u een vanzelfsprekendheid on eens in de zoveel tijd naar de tandarts te gaan voor een controle of
moet u er heestàI enige tijd over nadenken on te besluiten of u gaat of nier ?

vanzerÍsprekendheld . .l*"...reerstnadenken .1""".'" .l--ttt

89

90

9l

l.'1.'lt..l..lt.t.l
l.'.1.'.1.' .1.' .1.' .1.'.1.'r..r..r..r..r..r..1.t..t..t..t..t..t..t.

t'
t.

t.

'"tl
1,,
lro
|"

,,.1

.l

.l

".1.".1."
.t..t.
t.t.

ol i I zl3 14 | ol 2 14 l61 8 | 2l
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IV.f.23

"1Ï;::1',ï'":ï1ï:::;"L'f*d 'rat 
u' 

'ànneer u o*kr.rat er lets Der us tdden ae de hand rs, direct
tè uket of nleÈ ? r, of @t u er @estal en19é tljd over nàdenken oo te bestulten oB een atspra*

t44

144
B

v&zelfsprekendheid . .lr.e"t.reerstnadénken

B 2533-PP-21
Itno. tesprèk:-____-- EDq.no.



lU:f .24

Enq.: GEEF @RT 15. Ik noeo u dàdelilk een aanhl teöèelkundÍge handeltngen, bnt u oij zeggen of vooÍ gè§a-
neerde ziekenfondsverzekerden deze handellngen qeheel, sedeeltelljk of t1G vergoed rorden oP bast§ van het
gewone {standaard) ziekenfondsp*ket ?

HÀNDEIINCN

Denkt u er, voordat u naar de tildarts gaat, am hoeveel het gaà! kosten ?

gaat noolt naar de taodarts

het venijderén van tddsteen

- het vullen van een kies

een wollediq kunstgebit

het plaatsen van een kroon

te laten ffi, eilat afgezlen of u de kosten
zelf voor uw rekening neeot of dat het zlekenfonds of us verzekering d€ze kosten betaalt ? Enq.: mMUEEL B?N
SCUEEN, V@R ZIEmTNDSVEMETDN_ET ZIETMOmSTBIEF Bm NONN' V@R PMICULIER VEMErercd N NIm_
VEMEreRDEN ET PÀRTTCULIEE TÀ8IET. EN WD.

Bent u de afgelope. ire jaar ee] eens niet nad d€ tandarts geqaan
omdat u dacht &t het te veel zou gaan kosten ?

soev€el dënkt u dàt het kost @ een klelne vuUtng in een kles te laten nakën ?

f------ - -----zlekenfonds l r--------Frttcutler

lekenfonds I r--------partlculi.! Iweetnlet

floeveel de*t u dat een:ggPlglkunstgebit kost ?

t---- - - zlekenfond§ | '---- --- -FrLlcutlèr

Enq.r cEEr mm 16. Hoe bent u verzëkérd tegen ziektèkoslen ? U kunt uw antHoord qeven m€t behulP van dèze

ziekenfonds verplicht . . I rzn, rzR. D@P, vcz (dtenàren) 
| niet verzckerd

ziekënfonds vrijwilltq

ziekenfonds bejaard

lo I 11 I 12 I 13o I r I z I : I a I 5 I 6 I ? I 8 I e I r0 I 11 I 12 | 13 | 14

,oo l. .1. .1. .1. .l' .1. .1. .1. .1. '1. .l' .l' .1. 'l' .l' 'l ,00

l:t l: :l: :l' :l: :l: :l: :l: .l: :l: :l: :l: :l: :l: :1, :1. :l l3:

'0, l. .l' .1. .1. .1. 'l' 'l' 'l' 'l' 'l' 'l' 'l' 'l' "'l' 'l' 'l r0r

a 2533-PP-24 B 2533-P9- 21



Per 1 luI1 1985 is v6r de zieksfondsverzekerden het Jeugdplan lngèvoërd. À]1e klndëren van 0 t/o 18 jaar krijgen
nu recht op nèer uiÈgebreide tandheelkundlge hulp, èn kunnen nu onder oeer gegoten vuLlingen en kronen vergoed
k!1jqen.

À. Eeeft u van deze nieuvè regeling geh@rd ? ia Íneen J {eet niet

B. VlndÈ u deze uitqebrelde regeltnq een gode zaak ?

c. zoudt u nu Bet deze reqeltng us ktnder€n boven de 13 laar
laten smeren ? (U betaalt daawooÍ dan slechts de helft
van de kosten, maar noolt oéer dan t 500,--).

.: owR oP vmc 159

Bent u nq apaÍt, aanvullend verzekerd tegen randartskosten ?

Ja . . I neen. , lweernler

HeeI vèel mënsén voelen zlch angstlg of qespannen als ze naar de tadarts mo€ten. Hoe is dat bil u; voelt u zlch
de zèer angsttg/qëspànnen, angstis/qespannen, gaat het set of voelÈ u zich helëEaa1 niet angstig/qespànnen ?

veel Eensen stèllen het bezoek ààn de tedarts ult, mdat ze banq zljn voor ptjn. ts dat bij u ook het geval ?

ja r . I neen . I eaat noolt nad de Eandarrs

Als u zeker zou weten dat uv Andarts u plJnloos zou behdelen, zou u dan (vaker) gaan of zou dat voor u niet
v€e1 uthaken ?

vaker qaan . . | 6aakt niets ujt lgàat noolr . . I weet nlet

gaat noolt naàÍ de tadalts

Wordt u door nensen ult uw nèaste ongevlng (feilie/kenntssen e.d.) heel steïk, sterk, nlet zo sterk of helenaal
nlet aanqespoord m naar de tadalts te gaan ?

Kunt u d@rgaans qmakketijk tljd vrijmaks @ naar de tandàrts te gaan ?

la,qena*er,j*. .ln,..wer.hanstervanàr, .1..",,,""rr,rr .l:::j":::,.*".""

Wanneer bent u v@r het laatst voor uzelf blj de tandarts geveest ?

korteÍdan6nàdndenqeleden. .lt2r/a24 Eaandenseleden, . l5laarotlanqe!gelden . .

2 tol 5 jad geleden

o I t I 2 I 3 I 4 I s I 6 I 7 I 8 I 9 I 10 I 11 I 12 I 1r I 14

104 I. .t. ,t. .t. .t. .1, .t. .1. .t. .t. .t. .t. .t. .t. .t. .t t04
105 t. .t. .t. ,t. .1. .t. .t. .t. .t. .t. ,t. ,t. .t. .t. .t. ,t 1o5roe-1. .1. .1. .1. .1. .1. .1. .1. .1. .1. .1. .1. .1. .1. .1. .l ,Àu

N .f'.:25

Seeft u een geldige sdelinqskaart of ls deze verlopen ?

Eeeft u wel èrvartngen bij de tàndarts gehad ? U kunt meè behulp vàn de kaartEnq. : GEEF @m 10

heèI erg naar hei&aal nlet erg

a 2533-PP- 25 B 2533-PP- 25



,IV.. f,.26

Er zljn over het algemeen I redenen waàr@ dë tandarts gaan; ze kunnen gaan :

- voor een conLrole
- ondàt ze erqens làst van hebben (bijv. kiespijn), dus een klachr hebben
- ze laumen terugkoaen om een behandeling af !€ laten nakèn (traarbij meestal de keer dàaryoor een afspiàak

is geaakt wanneër nen tëruq zal komen.

Van de keren dat u in de afqelopen 2 jaar naar de tandarts benÈ geueest, hoeveel keer b€trof het toen een
klacltenbehandelins, eeD herhallngsbezoék en een control€ ? streep aan in schema onde. vraaq 166

INDIEN O.P. NTE reEN NOEUT, VBG 167 &ÀCBTEBEHÀNDELING EN/OF SEWINGSBE?OEK SELM
Hoeveel van de zolulst genoende klachcbehandelingen (herhalinqsbzoeken) waren vanueqe problemen met uw
plaatje/f rame/kunstgeblt ?

168 I Is het de afqelopen 2 jaar voorgekonen dat u woor klachren mec uw praàtje/frme/volledis kunstgeblt hulp heeft
I qezocht bll remanJ alders dàn een tandarts ?

169

v
t70

B 2533-PP-26 B 2533-PP-26



w ENq.: STreEF N MN DE ruD VÀN VMG 170

noemt landtechnlcus/laildtechnisch instituut,
iÈem À genoeEd I noemr nie! tandtechnlcus/tandtechnisch

I jnsrituut, rten À nieL genoemo

Enq. 12

waarm bent tandtechnicus/randtechnlsch tnsutuut q;E;;---E;A:;-6
W@rcEN UGEIIJK; mRVMGEN

hij heeft mijn plaaÈje/framé,/kunsr- 
. I """, 

hem heb lk minder ansstgebrl ook genaakL '|

hil is vakbe.kwame./geèft betere behandeling behandelt sneller . .lhli Ís vricndclliker

h1l kan beter een moor PrààLJe . . lnr; is qoedkoper . , lnr, behanderr pljnklachLen berer
frane/ksstsebitn*en I 'l

heb g€en tandarts

Heef! u! tandarts oolt tèqen u qezegd hoe vaak

-t-vàker dèn 2x Peï adr . 
lrx 

Per raàr

voor controle naar de tandalts aoet gaan en zo ja, wat heefr h1j

lt
I lx per jaór . . lmiíder dàn lx per tèartt

Lleen bij piln/klachten heeft de tandarts nooit qezeqd

En hoe vaak denkt u zelf dat u noet gae ?

vàker dan 2x per raar . . l r. *r ,..,
I l'. *""' 1,,*". 

u"' rx per jaar

alleenbrj pitn/klachten . -lnoorÈ

dtnqen die zoal kunnen voorkonen ail hëtg§9!
:ijken en daàrna in te wlIen.
, afqelopen twee Jaar last van hebt sehad.
Lljes blj de ktàcht waar u de afselopen t,ee

't gehad, op te gëven hoe vaak u daar de

'r wie het ls behanderd.

.cht afg€komén bent.
I ÀCHTEBF OT HET VOLUDIG IS INGEWD.

dtnsen dië zoal kuDnen voorkomen aan ue
daarna in te vuIlèn.
daar de afoelopen rsee jaar lasr vàn hebt

§ee puntjes biJ de klacht waar u de afqe-

L gehad, op te gev€n hoe vaàk u daar de
r xie het is behandÉId.

cht afgekonen bent.
ÀCMEN OF HM VOLIEDIG 15 TNGEWID.

11 t2 1l 14

727

t2a
129
130

111

t32
133

134
135:l:

Enq.: GEEF TNULEOUULIER B. Op dtt folEul1er staan een
qebit en in de mond. Ik zou u willen vragen dir fohulie
Het is de bedoelinq daÈ u aLlereerst per klachr aangèeft
U doet dit door een hollzonÈaal srreepje re zeÈten tuss€
jaar last van hëèfÈ gehad.
Vervolgens velzoeken utj u oe v@r iëdere klachr, waarva
afgelopen Èeee jàar last van heefL gehad, wat er aàn 9eó

vervolgens vragen rij u voor elke klacht aan te qeven of
ENq.: LEG O.P. UIT tsOg HE TOUULIER MOM rcDEN INGEVU!

Enq.: GEEF IMLFOWL]ER C. Op d1t fomuller sraan een
kunsÈgeblt. Ik zou u {i]len vragen dit fornulter eens È€

Eet is de bedoelinq dat u alleieerst per klacht
qehad. U doèt dit door een horlzontaal sreepje te zerte
lopen trëe jaar last van héeft sèhad.
vervolqens verzoeken slj u om voor iedere klacht, waana
afgelopen tsee jaar ]ast van heeft gehad, wàr er aan qed

vervolgens vraqen wij u voo! # ktachr aan re geven of
Enq. : LEG O.P. UIT EOE ET EOruUIlER uofl rcDN INGEWL

128

129

130

132

133

114

135 

-

D. COMROLEBI

O. CONTROLEET

8

ol1l2l314 r13lsltlglr

B 2533-PP-27 Iano. gesprek:------- Enq.no B 2513-PP-27
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rv. f.28

Enq.: GEEF PST 17. Ik dadelijk eën aantal klachÈen. Xunt u voor iedere klacht aanqëven of je voor d1è
ktacht bil de landarts telecht kunt, bij de hulsarts, blj beldén of bt j qeen van belden ? Enq.: MrcmEN IlmEN
IN ONDERSTMND SCHEM

LEES OP

t1

(1)

B. pljnlijke kaken

c. blaarties of zveerties ln de nond

D. qevoefiqheid of koud eten/drlnken

E. niet mooie stand van de teden

F. vaak in de wang of Èong bijten

G. scheefgegroeide kiezen

L. problenen met gedeeltelijk kunstgeblt/ptaatje/f!ile

tr. problenen Det spreken

P. bloedend tandvlees

trunt u ve de volgeide ulÈspraken aanqeven of ze volg€ns u julst of onjulst ziJn ? Enq,: IEES AEN V@B EEN OP

nlet juist,

a1s er een ontstekinq aan de wortels vd eën kIës zlt, kan de
kies alleen ro9 uaàr getrokkeD worden

- als een kies tot heÈ tandvlees is afgebloken, ks hij toch
nq gerePareerd worden

- altèen in de kinderjàren kunnen tanden die scheef sta& nq
rechtgezet worden

- tildsteen verwtjderen helpt tegen blodend tadvlèes

- een kunstgebit behooÍt oE de paar Jaar door de tandarts gecontro-
leerd te worden

- een plaatle is beter de een lraEe

- de ha*jes flare ae de andere tanden en klezen
vàstzit veroorzaken schàde ad de eiqèn Landen

B 2531-PP-28 B 25ll-PP-28



ru .f.29

ls €r bij u in de afgelopen rwee jaar een rand getrokken of een kroon qeplaatst ?

Jd, fand qclr: k(.;. . I ,r, k:oon qeDlaatst neen, geen van beide

Heeft uw tandarts u ro.n de keuze voorqeleqd m deze rand of kies te trekken
öf in plaats van lrekken eÈn kroon re ptaarsen ?

- 

| la

Voor welk van beide heeft u toen qekozen ?

Waaron heeft u toen voo! die behdndeling gekozen ? Eno.: ToRVBGEN; NTwoomEN NIET NOEMEN

advres tèndalrs , . I reek mlt het besre woor het qebir . l*" goedkoper

Uet hoeveel personen vomt huishoudind z

2personen. .l rpeísonen . .1rp.,"o."^ . . 6 pèrsonen of neer

ToÈ slot zou ik u noq een aanrat persoonlijke qegevens pitt€n vragen Èen

rn welk Jàa! bent u gèboren ?

Bent u ongehuwd. qehud, gehuwd gepeesL of Íroont u sanen ?

oneehud . .lqehuwd . .lcehudqeweest . .lw"ont.a,.n

Bent u alleen§taande, benr u ]Id vil een huishouden of woonr u Eomenteet ln.ander (groeps)verband ?

lid vàn een hLisoouden . . ldnler (groeps)verbJnd

Enq.: GEEE @m SCH@LoPLETDTNGEN NrEUw-cRrJs. Kunt u aan de hand van deze kaart opgeven war uw hoogst vottooldeschootopleidinq is ? Noemt u Daà! de letter van he! àrw@rd dat voor u van toepasslnq ts.

Bent u thes werkzam in beloep of bedrijf of bent u nlet werkzàan ?

gepensio- | geen werkkring
nèerd, . -lttncr.hjt.diensr,lcnLenter, I uerkl@s, wàchrgetd,

àrbeidsonqeschlkt)

In welk soolt bedrijf benr u werkzam, uar is daar
ue functie ? Is dit een leidiDggevende functie ?
INDIEN JÀ : Àan hoeveel person€n qeefr u, mede vià
andeleD, leidrnq ? Enq.: ZEER NÀUW§URrG NmEmN

188) Jn welk soort bëdrijf was u het taarsr werkzad,
b wat was daar uD functie ? was ààr ëeileidlnsqevende

functie ? INDIEN JÀ: Àan hoeveël personen gaf u,
vla ahderen, Ieiding ? Enq.: zsER NÀUreURIG NoTEm

VERDER UET \ruG 189

leiding over _ ____personen

B 2533-PP-29 B 2533-PP-29



IV. f.30

l9l

19

195

196

191

198

wa! is uw psiÈie in dlt huishouden; benr u hoofd van hët huishouded, echtgeno(o)t(e)/partner van het hmfd of
kn! u een ander lid van het huishoden (

hoofd van het huishouden/alreènstaande

LJ thuisuonend kind) ?

lander Iid van
:htgeno(o)t(e)/Paruer'' lhet luisnouaen

Enq. : ovER oP lruG l9l I | |

Enq.: GEEF @RT SCH@LOPLETDINGEN NrEUN-GRIJS. Kunt u aan de hànd van dezë kaart opgeven kàt de hooqst voltoolde
opleiding van het hoofd vtr dit huishouden Is 2 Noemt u mar de letter.

tttrlllLA . .l "u .l u . .l re ' .l m ' 'l ss ' 'l ", 'l- l l l l l l
Ís híi/zia ehes werkzaam rn beroep of bedrijf oÍ is hl1/zij niet werkzad ?

lhdns werkzddm lniet werkzadm' L.H.:

lilïi;.'iï"1ï]"'' .l::::::'- .l ï:::,*;lï:'tï".".. .l::;::"*' .h::'
parr-tire Herk) | | , 1..^-..- I---:

I

Is welk soort bèdrilf 1s hrj/zij werkzaan, wat is
daar zijnlhaar functie ? Is dit een 1€
functie ? IMIEN JÀ : Àan hoeveel personen geeft
hij/zil, nede vià anderen, Ieiding ?

Enq.: ZEER NÀUKEURIG NOTEREN

arbeidsongesch*t)

192) In uelk 6oort hdrijf was hii/zii het Iaatst verkzaan,
b sat ras daar ziinlhaar functie ? was daÈ een Leidins-

qevende functie ? ÍmIS JÀ: Àan hoeveel personen
saf híi/zí), rede via anderèn, Ieiding ?

Enq.: ZEB NÀWKEURÍG NOTEmN

krinq gehad

uàs u per 1 deceÉer ,985'.vrrjwitlig zlekenfonds" verzekerd of was u "verPltcht ziekenfords" verzekèrd

*r',*,rln *I* .1".'orr.n. zrekenronds ' It*" 
van beide ' l*"' ^*'

Enq.: GEEF uNT 18. Op deze kaart staat een ailtàl netto-1*oBensklasss. Kmt u Eij de letter noenen wan de

xr"""., """.rn 
her toratè Ellg-ldodén ldus i1eÈ inkomen &t u sch@n in handen krijqt) vèn het huishóudèn val

tt t_t_l-llÀ..lB.l.,lD-lE.lF.lG'lH
weet niet, wil niet zeggen ' ' 

I

I

Eoev€ël personen van 18 jàar en ouder zÍin oP dit tunent ve dit inkoDen àfhànkelljk ? 
| ------volwassenen

I

En hoeveel kinderen van 17 jaar en jonser ziin op diÈ rco€nt van dir inkoren afrànkelljk 1----kinderen
I

In oeke plaàts heeft u geënquèteerd ? 
I 

PBTS :- - - - - - - - - - - --- - ---- - --- - -- -

NEEM OWR VN ÀDESSTROOXJE : ESrcNDENN

BeToèFncdETiN+ ENq.: IN DEZE VÀKreN NIM §TREPEN: UITSLUITEND V@R IMEN VEMEKfNG

I

::3:lïl:-[ tl
- -B 25ll-PP-3o B 2533-PP-30



vraaq : In h@velre bent u het net ondersraande uttsfraken eens ?

IIITSPWEI{

- Ik ben trots op het feit dat tk nog elgen tanden heb

- Ik vind het belangrljk om mijn eigen tanden oooi gaaf te houden

- Ík zotg ervoor dat lk snoep aIt1jd direct bij de hand heb

- wat Jè ook probeert; je t§den en kiezetr gail toch verlorën

- ÀIs Je genoeg geld hóÈ kun Je je tànden en kiezen tè

- Àls je echt sllt ku le jé eigen gebiÈ behouden

- Een goede tandpasta kan tandvleèsontsteklngen voorkoDen

- Àls Je over de jutste inf,o!@tle zou beschikken ku je ervoor zolsen
dat heÈ elsen góit behouden blijft

- geÈ kont vaak voor daÈ lk nal ergér als èr geèn snoep, koekles, trls-
drmk e.d. ln huls blljken te zijn

- of je een slechè geblt krÍjgt staat bij je geborte aI vast

- Mët eer conpleet kunstgebit zou ik nij qeen vo1§aardiq rens neer voelen
- Een goede tandpasta kèn qaatjes voorkoncn

- Eer goede t&dpàsta Xan aften (blaasjes) voorkonen

- Als snoep en koekjes goe*oper zouden zijn, zou ik hét v*èr etq

- Een goede tandpa§ta kan tildplak voorkoEen

- voor een konpleet kunstgeblt zou 1k De schamen

- Tandvleesontstsekingen konen nièt vaak voor

- rkzouheÈ tiefst zo snel rcgelljk een kodpleet kustg*It wi1len hebben

- Het is btj Eij een vaste ge@nÈe oE Eijn lilden te poetsen
- Gaatlès zijn een reel groler ploble@ dil tandvleesproblemen

- Taden petsen is iets traL er blj mlj qemakkelijlt lnschiet

- ÀIIe tandpsta's zijn even qoed zó1an9 er mad fluolide ln zit

- qat een tmdarts voor le ku doen àIs le eenEa
belusrl:ik voo! het behoud vil Je gèbit

- De landarts speelt een belangrljke ro1 blj het al dan niet kunnen be-
houden ve 1e eiqen qebit

- voor klàchten hoel te nret àttrlo naàr
ze wanzelf over

- ooor reqeleatig naar de tedarts te gae voor controle vootkos je dat
je pljn krijgt aa je tilden en kiezen

- It zou e19en11jk meer ril1en weten over hèt draqen en verzorgen van
ni jn pIaàt jelf raDelvorledis kunslqebit

IV. f.31

rmlFoR{uLrER PP-lijSt A
Bij enquéte B 2533

N.V. v/h Nederlandse sllchÈing
voor statistiek

Invulfomulter



rNwlForuulrER PP-lijSt B
BiJ enquëte B 2533

N.V. v/h Nederlàndse stichtins
wóór Stàtistièk

tu.f.3z

R
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IV..f . s3

r*lroruulrER PP-lijst C
Bij enquète B 2533

N.v. v/h Nëdéllandse srichting
voor Statistiek

Àanral mdlenl eaE heef! u €r aàn qedaan ?
voorsekomen | (Blj vaker voorkomen, wat neerr u
ln afselopenl meestat qedaàn ?)
tswee iaà! I l

I niets zelf
iets
9e-

ploblemen met lachen/

ploblemen aet sprel

gevoel van té volle

r""urr"*uriu, Q
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IV.g.1

vmGEN w@rcELIJK STELLEN. Nry@mfl w@rcElIfi N@EEN EN,/oF NSTEPEN

om te beginnen wil ik vragen of u zoeel een boven- aIs ondergebit heeft, alleen ëen bovengeblt, alreer een onder-qebir of teen vM oerde hppft ?

tseeft u ooit'wer eens eèn bovèn- enlof ondergebir gglgg ? zo JA r leeft u zover een boven- als ondersebir géhad,alleen een bovenseblt, alteenreen ondergebir ot neËiEï,geen van beide gehad ?

zosel been- als onderqebit

zijn de redenen wàalom u he! nu nter neër heeft ?
: @RVMGEN, Nm@mEN LEmETIJK N@EreN

Enq. : ovEB oP vmc 119À

2i jn de redenen vaarom u er nooit eèn heëft laten maker ? Enq.: DooRvBGN, Nm@rc LTEErJK N@EreN

. : OWR OP V&c 1 1SÀ

Heeft u het geblt we1 eens in ?

Is het lanqer dan 5 jaar geleden dat u uw kunsrq€bir lu.et qe@:
Ianeer dan s jaar q€Iedèn . I s laar en koErer eeteden

Enq.: OVER OP VmC Ol

2 l' 'l' 'l' 'l' 'l' 'l' 'l' .j' .1. .1. .l z

Bijlage IV.g N.V. v/h Nederlandse
stichttng voor statistièk

B

Bt

B 2533-W-1
B 2533-W-1



0l

02

05

IV.s.2

Bij de vrasen ol t/r 02 de vraàg eerst ove! dé bovenkaak (qebit) stèllen en vervotsens over de onderkaàk (geb1t).
tsoeveel jaar is het geleden dat ue taatste randen enlof ktezen van uw boven_(onderlkaak zijn qetrokken ?Enq.: EVENTUEEL BTEN SCHÀmEN

bovenkàak_____ jaar qeleden I weer nret kaak----laàr geleden I weet niet

Eeeft u, toen uw laàtste tanden ènlof klezen van uu boven-(onder)gébit uaren getrokken dtrect een bowen-{onder)-gebit sekregen "f-h;;E-" her eers! enkele maanden zonder kunsqe;it rceten stèlre. ?

bovenk-dk: d,lecrkunsLsebrt. -1"*.,.madndenzonder . .lnu".ounuo . .1,.".,r.,

ondelkaak: direct kunstgebit enkete maànden zonde! . . I qeen gehàd

::"ï# :'-.l :: :::..: :"ï":ï"ï 
us.qdskek "l':i:.::i*ï-

l*"..*.
uw etsen (natuurlijke) ondergeblr wiuen odschrijvèn
vrak voorddt uw ràètste tanden en kiezen werden getrokken en u,dus een compleer kunstgebit kreeg ? r

soed. .l'"a.-,;r .1,..rn. .1",".n. . .1".","r""nr- .1""..-;;"; : .ttt'tl

Enq.: GEEF @RT 19. toe zou u zelf de toestand van uw eiqen (natuurl
voordat uw laàÈste randen en klezen eerden qetrokken en u dus een c@

eoed. .1,uo",,,. . .|,..rn, ,1",..n. .l*.,=-l

In de peÍióde dat u nog geen cftpteer kunstgebtt had van §e1ke klacht,
ENq. : NW@rc$ I{IET NOEMEN. MEAR NrercEN MOGELIJK. D@RVMGN. S'

tjke) !99!g9U§ wl
)Ieet kunstgebit kr

Itecht . -lu.eÈ
I

!n had u toen regel
]ruEP DE GNOME À

Llen omschrijven

1ièr . l^L
oÀtig last ?
W6iDEN ÀÀN.

qaatjes/kiesptjn/ve!Iies van vultlnq
ontstektnqen aan tàndën enlof klezen
tandvleesproblenen (bijv. bloedend tandvlèes)

ka*gëwrichtsklachten (biJv. knappende kaken)
blaartjes en,/of zweertjes ln de nond

problemen btl eten en drinken (Ham/koud)

ontbrekende, Ioszlttende, gebroken tànden/k1eze
scheve stand wan tanden

scherpe randèn aan tanden/kiezen

lelijke tanden/klezen (bijv. kleur, vorD)

ptJn {verder niet aansduid)
probleDen Eet gedeeltelijk kunstgebit (',plaaÈje,'/frile)
problenen oet volledtg boven- of ondergebit

)'venkaàk ::i: ;l,' l' 

',1,',1,',1 ''l' ' 
1.':]: :l: :

9

I
9

)ndérkaak È1enÈ. 1u

eenh. 11 l::l::l::l::l l::l::l 10

11

o I r I 2 | 3 | 4 | o | 2 | 4 I 6 I I | 2 l_
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IV. s.3

- Eijn etgen tanden/klezen te stecht sàren geworden

- miln eigen tanden/krezen nlet mooi g€noeg Eeer waren

- ik de el]ènde bèu was

- ik voordurend last (piln,/kiespjjn/onrsteklnqen enz-)

de verzorqtng van dè eiqen tanden/kiezen ntet mee! htetp
ik noeilijkhéden had ner eten en kàueè.

- tk bang was voor de Èandarrs
- dé behandeung(en) nij re duur rerd(en)

- de tddarts dat adviseerde

- anders, t.í.:

ill;;""ïl.rHi.ll;li'!,'"ïl 
destljds een E@lrtjke of een nakkeujke LEsrlsslns on us raarste eleen teden en

kàarÈ. 
gaan op.eeD cmpleer kunstgótt ? U hnt ur stxoord geven d.t »_truïp vm aeze

heÉl eeE*ke]llk. . Iseoakkerrlk

heleDaaI nlet gemàkkelljk

Enq_: GEEF Hm 20' Boe ulrverig heeft dëgene vil trre u toen u§ kun§rg€blt kreeg net u q."rro""n or;;trekkeí van uw Èàden en klezèn èn de overgang naa! èen cobpleet hnstgebit ?

óiet zo uitvoerlg ,

Beeftu€r,achteraf9ez1en,sp1Jrvildat"a."t
kunsÈgebit heeft genonen ? Aeeft u er zeer veet sptjt van, veei spllr, enigszins of geen spiJr vtu ?

veel spijt . . 
I 
ënlqszrns spljt , . leeen spljÈ . I*.. nlet (Deer)

n@ vond u heÈ de èe!§!e tlJd dat u een conpleer kusrgeblt hàd ? vond u her heer veryelend, ,"rr"r"nlllil.lvervelend of helenaat niet vervelend ?

heel veilelend , .lververena . l"i.t zo veru€Iend . , lnerenaar ntet veRelend

s@vee] volledige lgyslgebirÈen heéfr u tot nu loe qehad (kunsr) ?

aanral : 
larreen aeze . . lo..n unr.ru . . lweet ntet tneert

Hoèveel volledige ondq$ttt€n heefr u tor nu toe gehàd (kunst) ?

aàntàt :___ 
lÀrreen deze . , lg.eh enkele . . l*eet nret rneerr

\mc12(hveneeblr) | " | , I z I r I 4 I s | 6 | 7 la I s

r1enr. 12 l. '1. .1. .l' .1. .l' .1. .1. .1. .1. .l ,z
eenh. 

'3 l. .1. .1. .1. .1. .1. .1. .1. .1. .1. .l ,:
\MG 13 (mderyeb1t)

ttènt 14

eefr. 15

Íaaron hèl u op een seseveh ,"."1-t 
11 lgg!!]lq eigen Èaden en/of k1ezen laten retlen en bent u ovelgegaan op eencomplèet kunsrqèbit ? Enq.: UEER rofwomafi-ffi;sricK, Nm@pB Nrm NoEEN, mNmcN

B 2533-W-3
Enq. no B 2533-W-3



7v. g .g
Ik wlL het nu aet u hebben over het kunstqebit dat u nu draagt, dus wer uw huldlge kunstgebit.
Enq.: Lm OP DÀT DE VBGEN 14 T/f, 20 BmE«rre HEBaN OP AET!!f!fsgKWSÍGEBIT

Van wie heeft u ur huidiqe kunstgóit qekregen ? Enq.: EEN NreAq, Nm@rcEN NIET NOEUEN

Landtechnlcus/tandprotheticus . . I ieEand van een "trektnstituut" ,

In uelke mate vlndÈ u dat, toen u ur huidige kunstgebit kreeg, u voldoende infomatle en

noch voldoende, noch onvoldoende

Enq. : GEEF WRT 22
advles kreeg ?

ruiE voldoendè

l@G la

weet niet (meer) .

Enq.: GEEF BÀRT 21. Toen u uw huldige kunstgebit kreeg, bent u toen,naa! u* menrng Plettiq behandeld ?

heelprettig . .le,.reiq . .lSèwoon/gaattreI . .ln1etPr.Ètis

Heefr u doorgaans het gevoel dat u etgenlllk neer zou viuen seÈen over dlnqen die uw kunstgebit betÍeffen ?

ja . , lneen , lweetnjet

soéveel jaar heefÈ u us huidiqe
jaren

boven(kunst)gebit ? Enq.: WEMUEEL BTN SCUEEN

En hoeveel laàr heeft u uN

jaren
huidiqe onder{kunst)qebÍt ? Enq.: EVNTUEEL UrN SCEÀEN

Enq.: cEtF @r 23. Hoe tevredèn bent u ln het algaeen genonèn over us (huidlge) kunstgèblt ?

c€ef uw antr@rd oaa! net behulp van deze kaart.
I I nóch tèvredèD. I nlet lhelenèal

heeltevreden , .ltevreden . .l"".nonrevleden . .ltevreaen . .lnrettevreaen

aet onderzoek naarv@! wij dit vraaggesprek Det u voeren (en dat dus nog nièt afgelopen 1§) kent noq een ander
onderdeel. Dat ondërdeel bestaaÈ uit een ta.dheelkundlg onderzoek door een ondétzoeker van de UniveÍslt€it vàn
NijDeqen. Her vindt plaats ln een speciàal daan@r ultqeruste bus, d1è over enkele daqen hier 1n de buurt koot
të staan, Ttjdens dat onderzoek zal alleen us geblÈ en de rest van uw mond worden gekekeni er wordt dus

ntet bëhandeld. voorts zul1en e! dan nog een zeer bepèrk! aantal vragen worden gesteld. Het is voor het qehele
onderzoek van het groorste belilg dat juist ook Eensen net eën kunstgeblt naar dezè bus komen. Het gehele onder-
zoek duurr onqeveer 20 à 25 einuten, Ik zou u willen vraqen of u uv Dedeverkinq wilt verlenen àan dat tandhèel_
kundig onderzoek. voor u{ medeserking ontvanqt u na afl6p €en aardige attentle.

B 2sll-w-4 B 2533-W-4



wat rs (zijn) voor u de reden(en) on nier hee te witren doen aan dat tandh€etkundlg onderzoek ?

IV.9.5



'IV.9.6

Enq..GEEFmm l.HoevaakgebrulktueenhulpeiddelmtevoorkoDendaÈuwkunstgebltlosgaatzltten?
U kunt ur antsoold geven met behulp van dezè kaart.

(bijna) artijd

a1j het dlagen van een khstgebit kumen de kaken gaan sllnken (krimpen). DénkÈ u dat het slinkén van de
kaken voorkomen kan wolden of denkt u dat het nu ëënnaal hoort bij het draqen van een kunstqèbit ?

kan 0orden voórkoEen h@rL blj &agen vil een kunstgebit

Àls .andere eetrsèn merken dat u een kunstgeblÈ heeft, höe vervetend vindt u dat dàn ? Zou u dat heel vervetend,
vervelend, niet 20 vèrvelend of helemaal nlet vefrelend winden ?

heelvenelend . .lvervelend , .lnletzovemelend. .l héI4aarnietvervelènd. .

M€ns€n Eet eigen tanden en kiez€n Eoeten hun geblÈ regelnatig laten contloleren.
Denkt u da! dàt ook voor oensen net een kun§tqebit qeldt ?

Staat u lngeschreven btt een tandarts (of gloepspr*tijk) ?

Wameer bent u voor het laaÈsÈ vooi uzelf bii de tandarts seweest (dus nlet naar een tàndtechnicus of huisàrts) ?

einde! dan 1 Jaar eeleden . .1 1-2 Jaar seleden . . l l-s jaar qeleden

Eoe vaak bent u in de afqelopen 5 Jaar voor us kunstgebit naar de tandarts gegaan ? Enq.: ZO NODIG SCBEEN
(N.8. Terugkeren om een bepaalde behandeling af te Eake, telt ffi mee,)

------- keren I reer niet I seën eDkèIe keer

Ieger dan 5 jaar gereden

Is het de afgelopen 5 jaar v@rgekonen, dat u v@r ur kunstqebit hulp heeft qezocht bij lmand anders dàn een
tandarts ?

Ja . l** | weetniet . .

B 2531-W-6



36

D
37

IV.9.7

Bij wie heef! u toen hulp gezocht ? Enq.: jmrcEN NIET NO&EN; @ER NmpEN MOGELIJK; ToRVMGEN

ENq.: VMR IEDER GENOErc PES@N VN \@G 36 VNG 37 STELGN

!* *:I-§.jl u d:319:l9PSl-:-.139r bij ......... (Enq.: Noru Mrcp vÀN vwc 36) hulp eezocht ?Enq.: EVEM@EL hTEN SCBEEN

]l@G 36 V@G 37

aàntal Eaal afqeloDen 5 iàar
tàndtechnicus/tandtechnlsch lnsrituut

B. huisàr naà I

C. apotheek/droqist I

D. anders, t.w. maal

reet niet neer

tseër veel nensen voelen zich ilgstig of gespannen als ze naar de tandaits eoetè.. Eoé is dat bij u slnds u eenkustgebit draaqt ? voelt u zlch zeer angsliq/qespdnen, anqstlg/qespdnen, gaat wer of helemaar nlet èngstig/

zeer ónssris/sFspannen . . lanestiqTeespanen . .1o... ,.,II
helenaal nlet angsr!g/qespannen t./gaat noolt naa! de tandarts

Enq.: GEEr &m 16. goe bent

ziekenfonds.verplicht .

u velzekerd tegen ziekÈekosten ? U kunr uw antwoord geven met behutp vàn deze kaart
ZAt IzRt Dcw, VGZ (aÈtenaren)

1",.. 
*'**.'a

ziekenfonds vri jwillis

,ziekenfonds bejaard

Enq.: OVER OP VMc 42

Bent u nog apà!t aènvul]end verzekerd teoen ràfr,à'. l-". 1..";.'..
Enq.: @EF sÀRT 19. Kunt u aan de hand va
zlln geweeEt vóórddt u een kunsÈqebj! klee

. I :-.--:- |qoeo | ledetltk lDatro"l'l
deze kaait aangeven hoe in heÈ alqmeen us ervalinEen eet de tandarrs
?

srecht - - | "..' .*"n. l,*.. nr.,"t"t
tt

2 3 5 5 I 9

34

35

36

37

38

39

40

4l

::l
.o]
a, ]

@c 37À tienÈ
eenh.

l&G 378 tient
eenh.

vWG l7C hlenr
eenh.

vBG 37D tietrr
eenh.

o

42

43

44-

0 2 3 4 5 6 7 I 9 10 1l 13 t4

43

A4

o 1 2 3 4 3 5 7 I 1
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IV;9.8

Enq.: cEEp XMBT 19. En hoe zijn in het algmeen uw ervaringen Det de tdddt§ geweest iln& u een kunstqótt

oàrls. ,lsrecht

Heeft u het qevoel dat u gewend benl am het kustgeblt dàt u nu draagÈ ?

Ja,qewend | .lqaaluel

zoudt u (desalnietteEin) op korte temijn uw huidiqe bovengebit {illen ]àten verbeterèn of vervanqeí ?

veÍbeteren. .lvervangen . .lqeenvanbelde . 'lheeiLgeenbovenqebit . .lweetnlet

,: ovER OP VmG 120

En zou u uw huidlqe onderqebit willen Iaten veibeteren of vervangen ?

verb€teren. .lvervaneen . .lseenvanbeide . ,lheeÍtqeenondersebit . .lweetn,et

Heéfr u in uw teugd (zèg tot uw 2Oe jaar) heèI veel, vëe], niet zo veéI of helemaal geen piobtenen géhad met u§

eigen tanden of kiezen ?

heet veel problenen . . I veel probienen . . I niet zo veëI probleDe,

heleaal qèen problemen

Wanneer draaqt u uw Mgebit ? DraaqÈ u dat dag en nacht, alleèn overdag, een aantal uren per dag of dlaagt u
dat (vrijreL) noort ?

alleen ovprdas . . lamtar uren per daq. . l{vlijwel) nooir I daq en nàcht

wÀineer draast u utr o qebl! ? Draast u daÈ das en nàcht, alleen overdag, een aantat urèn per daq of draast u

dat (vrijwel) nooit ?

alleen overdde , . laantar urpn per dàq . . l(v!r lwel) nooit

Faaron draagt u uw bovengeblt nlet st€eds ? Enq.: MEER ]\JW@mEN UGELIJ(i
ÀW@mEN NIET NoEWN; mRVSGEN

beter voor kaken,/spieren . . lpreltlqe! . . lblilfl beler Passen

lrrltaties/pijn

o lr lz l: I 41516 | 718 le 10l11lt2l13l14

. .t. .t. .1. .1. .1. .t. .l' .1. .t.'1.'t. .1. .1. .t..t 4'

. .t. .t. .1. .1. .t. .t. .1. .1. .1. .t. .t. .t.'t. .t. .ta6

. .t. .t. .t. .t. .t. .t. .t. .t. .t. .t. .t. .t. .t. .t. .t41

fanm draagt u u, ffigeb1t niet steeds ? Enq.: MEER Nm@rcEN @ELUR'
Àm@EN Nlm Nom; mRveGEN

beter voor kaken/spieÍen . . Iprettrger . . lblijfÈ betë! passën

betex voor tandvlees,/sIi jmvlÍes

B 2533-VP-8 B 2533-W-A



IV.9.9
52 lDenkt u zelf daÈ het in he! algeneen aan te raden is om het kustgóit 's nachts !{t te taten ?



60

E

IV. g. 10

otr) vèlke Mier(en) @akt u het kmstgebit schoon ?
hq.: UEER NEr@mEN MGEIfl, Nm@rcEN NIET NOEm, N@Em IN SCErc OpB \/mG 61

ENq.: V@R IEDERE GNOE@E NIER UIT \@G 60 roG 61 sÍELEN

troè va* makt u ur kustgèb1t op ....... (Enq. I NOEU WIER(EN) \mG 60) schoon ? hq.: NOER Or pR DÀG
OF PR IIEE( MC

62 lHegÍt u lbljnà) altijd een relniglngsnlddel vooÍ uw kunstsebit ln huis ?

welke is of zlln dat ?

Co!€ga-TSs

JB 2533-W-10 B 2533-W-lO



rV.g.11

Er kunnen allellei redenen zljn waàrom hensen hu kunstgebit schoonoalen.
uat zljn voor u de iedenen waarofi u uw gebir schooMakt ? snq.: Nrepff N@Em rN scHEta NÀ wc 66
Enq.: rcRmcrN, MrcPN NIm NOSMEN, @m Nm@mU XGELTfi

Kent u (nog o€e.) redenen waaÍon het Eet e€n kustgeblt in her algemeen betilgrllk kan zijn oE het
k$stgóitschoon te maken ? (Dus nier alleen reds€n dle voor uzerr qàraiï.)
Enq.: ÀNmOPEN N@EN IN SCHÉU NÀ 1ruc 66
Enq. : DOORRGEN, MmPEN NIET NOB€N, EER NreroEN MOGELIft

È 2533-@-11



IV. g. 12

rhakt u (naast uï kunstgebiL) ook ur rcnd ré1 eëns sch@n ?

l-

Lh9::-9E!-9I-sllg-?
Op selke Mnier doet u dat dan meestal ? Enq.: NmooRDEN NIm NOffi, íÉr mrcrctl
Bet watet spelen ' lEet borsteL en water . 

I 
Eet borstel en zèeplLandpasta

mèt spec)aal poeder,/tàbIet/vloeistof . . làdë!s

Hoe vàak doet u dat ?

..... keer per dae 
I 

keer Fr veek 
| 

...... k.". p€r naand

mlnder dan één keer Fr mand

Is heè een vaste gewoonte mond schoon té màken of moe! u er speciaal aan denken om het te doa
I, 
I 

specraal .1.,.. *" roe*ssine

wat zijn volgens u de w@rdeten van een kunstgebit tetr opzichte van eigen teden èn kiëzen ?

Het gaa! om glg9g9l9 voordelen en dus nièt alleen on sat woor u persoonlijk v& bèlang is.
Enq.: Nm@RDEN NIE? NOilEN, UEER MmRDEN MGELI* EN mhWÀGS

I
qeen,/minderklespijn/saatres .lm@ier

hakkelllker schoonden''landersgeen/61nder kosten

geen/minder angst

qeen/bindertandartsbezoek r ,lweetnlet . .

Bat zijn de nadelen van een kunstgeblt t.o.v. een eigen gebit ?

Eet gaat on algenene nadelen, dus niet a11een on sat woor u Frsoonlljk van belang is.
Enq.: NmooRDEN NIET NOEEN, @m Nm@RDil MGELIJK N mRmGN

rl
problemen oet srreken . . lsllntende kàken/invallend qezichE . . I kosten

problem6 met kau{€n,/eten

"r""t"* 
,.a ,". *"**"/

mindermooi/ullerlilk . .lschoomaken
I

llos zltLen van het qebiL/
' 'lxrapp"'un,pu"""* - nlnder smak,/

stèèds nóeten
(r€Ihing/rebasins)

ói inlbra^dènd oevoet/ I'i;;l;;.i;ià"aii"." . .lvoedselresteneronder
I

schaete (btjv. hét in- en niet kunen uennèn
(vo1]e oond/vleed dhg)

nadelen

Bij her drasen wan een kunsrgebit kumën de kaken qaan slinken(krinpen). Dit kan próblehen geven, zoals biiv. het
tosser gaan zittén van het kunstgebit en heÈ "inva11en" van het gezicht. Denkt u dat ook bij u de kaken kunnen
slinken, of eventueel noq verder kunnen slinkef, ?

ja 1....
Àls dat zou qebeuren, zou u dat heel vervelend, wervelend, niet zo vervelend of helebaal nleÈ velvelend vinden ?

I ".'".,""" 
.l',.. zo veÍverend . 

ln"*** 
nier vervetendheel rervelend

**"*a ,l

o I 1 | 2 | s 14 | o | 2 I 4 | 6 I I I 2 l_
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IV. g. 13

Enq.: GEEF GBT 23. Kunt u aan de h&d van deze kaarr zeggen hoe Èevreden déze nensen tn het algene€n Eet h§kustqebit ziin ?

I tevreden . ' llevreden . . lnocn revreden, noch onEevreden . . lnleÈ tevreden

helemaal nlel tevreden

Enq.: GEEF rmlaorurullER À. op dil formlier stae een aantal uitspraken die alte ln reer of ntndere Ére remken hebben met bèFa]de eigèhschappen ve een ksstgebir.
Kunt u voor iedere ultspraak aangèven in hoeverre u het mèr die uitspÍa* eens benr. u kunt uv ilrr@rd geven door
een horizontaal stleepje re zètten russen de twee putjes van het &tsooÍd van uw keuze.
ENq.: COMOLEER OF O.P. HET BrcRIJPT N OT HET GEtsELE EOIWIB IS INGEWLD.
LET OP: HET IWLFOTULIER À (W-LIJST)

Mssen met eiq tanden en kiezen noeten hu gebit Íegelmtig laren conÈroleren.
Denkt u dat d1t ook rcor mensen mer een kunstgebjt geldt ?

tsoe vaak denkt u dat dat ndig is ?

één keer in dè .. . . . Jaar

H@veel iaar denkt u dat u ret een kustgeblt kmt doen zonder dar u de hulp van een randaïts of tandtechlcus nod

Enq.: OWR OP @G 86

riènt. 71 l. .1. .1. .1. .1. .1, .1. .1. .1. ,1. .l 1
eeÈ. 12 l. .1. .1. .1, .1. ,1. .1. .1,, .1. .1, ,l tz
trenr. 73 l. .1. .1. .1. .1. .1. .1. .1. .1, .1. .l 73

eeil. 74 l- .1. .l' .1. .1. .l' .1. .1. ,1. .1, ,l ta

Denkt u dat hel sliken van de kàk€n rcorkonen kan worden of denkt u dat her nu eemàI hoort blj het draqen van
een kustgebit ?

ke voorkömen wórden hoort b1j draqen van een kunstgeble

Àls andere mènsen nelken dat u een kwstqebit hebr, hoe vervelend vÍndE u dtt dil ? hu u dàt heel vervélend,velvelend. niet zo vervelend of helenaal niet vervele.d vlnden ?

heel vervelend vervelend . .l nret zo vervelend hefemal niet vervelend . ,

I la

. Hoeveel rensen in uw naaste oqevtng (fadlie-/kennissenkrlng), dragen een kustqebit ?

veel . ' lnoch veel, noch seuis . . lsernis. . I heel §elnrs .

B 2533-'P-13



IV. s.14

86

81

Nu volqen enige vragen die niet betrekhg hèbbà op het kunstgebit, ma! op de eigen tanden en kièzen,
MochÈ u overigens het etrcord op somige vrageD nleÈ leten, de Ís dat nlet erg I

wat zijn de 1re reest beldgrijke afwijkinqen of aàndoèningen, raard@! hen op dèn duur zijn tanden en kiëzen
kan kwijtraken ? Enq.: NmrcN NIm NoEm

càriës, gaatjes, wo1f, tdèederf, tandrot e.d.

tandvleesprobiemen, parodonÈ1tis, ontsteklngen, bloedend tildvlees

andeieproblenen . . t

Àls een land of kies al flink is aangeEst, dan kan de tandarts verschiuende dingen doen; hij kan hen bijv.
tlekken. har wa! denkts u dat hll noq neer kan doen oD he te behouden ?

ENq.: NMOMN NIET NOEMEN, EERDERE NrePN UGELtfi N rcRBGB

lrt
nièts . 'lwllen/boren/u]ay@ken/ploÈeren . .lkÍ@nplaatsen ' .lsrrfttandplaatsén

wortel- of zënuwkanaalbehandellng stuk je aanplakken/coopsietwIIltrs

hq,: GEEF BRT 9- Er ziln mensen met zorn sterk qebit dat zij er bijna niets àan hoeven te doen on tot op hoge
1eèft1jd een goed geblt te behouden. voor hoeveel procent van de bevolkinq ls dat denkÈ u het gevàl ?

reer dan 8Ox 'l:r tot eor . . 
lro .o. ,o* . . 

| 
,r^u.' u.' ,0" 1,"...,..

Enq.: GEEa I(NT 9. Er zljn ook mensen dte zorn zwak gebiÈ hebben dat zij ondanks dat zlj er veel aan doen, toch
op den.duur hM tanden èn kiezen verliezen, Voor hoeveel procent van de bevolklng denkÈ u dat dit gëldt ?

.lr, .". ,o* . , 
lro 

... ,o' . 
l,r"o.' uu" ,0. 'l*"^*'

staaÈ u hgeschreven bij een tildarts (of groepspr*tijk ) ?

l*"
I
I uPél nlèt

I

tianneer bent u voo! het laatst voor uzelf bij de tandarts qeveest ? (Dus nlet naa! candtechnlcus of huisarts
minderdàn . .1,-ri".' . .lr-tr*' .lr.,n"'u.' -lir;;;;.1.d"' 'ls.r.d." ' 'ls.r.É., ' 'lsliu'q"r.o." ' 'lweetniet
Eoe vaah bent u in de afgeloFn 5 jaar v6r uw kustgebit naa
va* voor een qewone controle ? Eaq.: 30 riODÍG SCEÀEA (N.4.
ÈeIts niet Eee. ) rl

keren voor klachtenl keren v@r conrrole I
t 
-- ---- |

de tàndarts gegail ? Hoe vaak woor klachten en hoe
TeÍugke:en om cen b€paalde behandelinq af te n*en

I
weet nle! . . I qeen enkele keer

I

flaarom bent u (toen) naar de tandarts segaan èn nlet nàa! een tadtechntcus ? Lj1:jj-eEl-91-s119-95
Enq.: NTflOORDN NIET NOEEN, MRMGN, EER NM@ROEN rcEIfi

I
hij heef,t Eijn kunstgebit ook geÉakt . 

| 
** hs heb ik ninder ansst

hrj is vabekaàner/geeft betere behàndeLing . behandell snelter

hij is vriendelljker hij kil b€ter een nooi qebit Eken

hij ken er geen/{eet nleÈ rat het

hij behandelt pijnklachten bete

seet niet/qéen

BÀG 93
kIàcht

I.lnl
l::l::i;;:

!ruc 93 r1ènr_ 77

, eënh. 7A

11

78

0 ,|
I 3 0 2 4 61812
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F

rs he! de afgelopen !-E!! voorqekmen èt u voor uí kestgebit huLp heeft gezochr bij iëmed andeÍs dan een

-1,.. 1,..,..1,....,..
Enq. : owR oP l,wc 100

Bij sie heeft u toen hulp gezochr ? Enq.: M@RDEN NIET NOM; EER mroN U6ELr&; mR@Gm

Enq.: V@R IEDER GNoro PERS@N VÀN w&G 96, WG 97 STELLN

Hoe vaak heèft u de afqelopen 5 jaar bij ....... (Enq.: NOEf, Nm@RD VN \/Bc 96) hulp gez*ht ?
Enq. : EVEWEEL LÀTEN SCHAMN

wG 96 @G 97

aanÈal maal afgelopen 5 Jaar

tandtechnicus/tandtechnisch instituut
- mal

Ea1

c. aFtheek/drqist

,reet nret (meer)

technisch instituut

Enq.: STREEP N N DE BM VN \ruG 97 :

noemt tandtechnlcus/tedtechisch lnstituur . I *.* rler randrec
iten À genoed I rtem e niet senoem

I Enq. : owR oP \mc 1OO

waaroDbenttandtechnIcus/!andtechn1schin.''
@ELIÀ; MRVMGEN

I
hij heëft djn kwstgebit ook gemaakL . lv@r hen hó ik dnder angsr

I

h1J is v#ekwaner/seeft betere behedeling behandelt snellet

hlj is vxiodeliike! hij kan beter een rcoÍer gebit maken

hii hèb geèn bndart

ij behildelL piinklachten beter

anders . r t-r.:

wordt u d6r mensen uit uw omgevtng ertoe aangezét on naar de tandar
betreking tot uw kunstqeblt ?

te gaan, waneer u een klacht heéfc Eet

la t-"" l"'"

WG 9?À

]/MG 978

\ruc 97c

lMG 97D

I

eéÈ. 
"o 

I

tient. er I

eed. szl
tienc. 8r 

I

een. 8n 
I

tient- a5 I

eeÈ.*l

'l'''l'',1,",l''i'' 
l' I' l' l "

ili,l, .ii,l,,l, ,[,,1. l, il ii
o 2 3 4 I 3 5 7 9

B 2533-@-15
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IV.g.16

G

o1 dordt u d@r nensen uit us oryeving ertoe aanqezet oD naar de Èudalts te gaan, om èen§ te laten 99qql9!9!:! of
rlles no! qoed Ís ? 1..".1^"...1-Ja . ' lneer' t,,.".1. I

,]" 
".'-. de 

'Èanda*s "'"' "i:::""':'* sail denk'L ' " * 
lï :...'- 

'ï -: 
i,:". ï:Ï*ï "*Ï 

*** ',l'.,.1
Bent u ln de afselopen 5 jaar (sinds u een k$stgèit &aagt) sel eens 1i9q haar de tandarts gegaan, ohdaf u dacht
Cat het teveel zou gaan kosten ?.1,"."1,."...1,-l'-----tt

Gaan de mssen uiL uw ongevinq die ook eeo kunstgebit dragen ninder va*, even vaak of vakeÍ dan u naar de tand-
arts od het gebit te laten controleren ?

Dindèrvaak. 'l***.* . .1""*.'. .ln".r. . .1"."... '1,*.,r".
nq.: SÍreÉP N N DE lm VN WG 92 : Naar de tàn&lts geveest :

-iàà! en korÈer qelden 
I 

Ianger dan 5 iaàr g€Ieden/ueet ntet ' '

I I Enq.: oB oP I,mG 105

xriiqt 
" "." 

uw tandarrs ëen afspraakaartje (herimeringskaartje) Me of làat hii u op ëen anderè manleï weten

dat u voor een controle noet konen ?

Ija, herrmerlnsskààrÈje ' 'lia, hri laat het xeten (stuurt bericht/telef@n)
I

n.v.t,//sta nlet ingeschreven

Enq.; GEEF ffiT 14. Vindt u dat u. als
I

heel qemkelijk ' ' I semkkel iik ' t"".*., 'l niet semxterr:x

klachten heeft, geDakleli]k bii de tandarts terécht kunt ?

helèmaL ntet qeÉkkelijk . .l*".",* : ]
tseel ve€l nensen voelen zich angstig of, gespannen a1s ze naar de tandarls noèten. Hoe ts dat bij u sinds u een

ksstgebiÈ draagt ? voelt u zlch zeer angstiq/gespantren, anqstig/qespannen, gaat §el of helenaal nlét ilgstig/

tr
zeeÍ essÈig,sespamen .'langstig/gesPannen''lvaacwel-tt

helemàl niet angstig/gcspannen e.t,,/qaat noolt naar de tatrdar

", 1.' .1.' .1.' .1.'.1.' .1.'.1.' .1.'.1.' .1.' .1. ".1.".1.'' .1. ".1." .1,,

:i [ .1, ,l' il. ,1, ,1. '1, .1, ,l' .l. .l. .1. .l' .1. ,l. :l:í
o---f--r--I 2 l 3 l a I o | 2 | 4 | 6 | I I 2 l-
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IV. s. 17

- deskundiq rn zrjn (hun) w*

- vriendelrlk in zitn (hun) optrèd€n

- geruststellerd in zijn (hun) benadering van patiènren

- rededeelzaad bLi waL \l/z{ gaarlsaan doen

- kreid patiënten Eee re taten besllssen bil een behandelinq

- hfomtieí ove! rat her beste is rcoÍ het (kusÈ) gebit

- seduldiq als h1j (ze) je behandelt (behandelen)

belangstellend in ztjn (hun) patiènten

- nauvkeuriq -bll ziln (hun) werk

- bereidwilliq om direct blj problesen ktaar re staan

Enq': GEEF @RT 19. Kunt u ae de hand van deze kart aangeven hoe in her algeneen uw èrvalingen her de tandartszljn geweeÉt sinds u èen kestqebit draagt ?

eoed .lreoelljk . .lEÈiq .lsreclt . .lzeersrechi

Enq. I GEEF @T 19. En hoe zijn in heÈ algeneen uw ervarhsen seveest mer de tandtechniclc ?

goed , ,lrederijk . .l*trs. .lsrecht . .lzeerstecht

Enq.: GEEF TNWLFOWIrER B Op dit fomuriex staan een gr@r àanral dingen die zoal kunnen rcorkoDen dooldat ueen kustgebt draagt. rk zou u wllren vragen dit fomulier eëns te bektjken en daarna in te w1lén.Bet is de bèdoelinq dat u allereerst per klacht aanqeefÈ of u &àr de af;etopen twee jaar r..t,in neut gen"a.u doet dÍt door een horizontaàl sÈreepje te zetten tussen de t"ee p"nrles til uàEtre& u de afseLopen rweejaar last van heeft gehad.
vervolqens verzoeken wii u on voor iedere klacht, waalvm u lasÈ heeft gehad, op tè geven hoe vaak u daar deafgelopen Èwee jàar lasr van heefr gehad, war er aan gedaan is en d6! sie her is »"u*a.ra.
verrclgens ragen wij u voor ëtke ktacht aan te geven of u ve de ktacht afgèkoEea bent.Enq.: LEG DE o.P. urr HoE EEr FoRroLÍER uoET womw TNGEWD. @moLEER AcsEN oF BET rcILEDTG rs TNGEwLD.LET OP : EET IT]@FORMIER B (VP-LIJST)

11 I 12 I 13 I 14

Ik noem u een aantal kennerkèn die tedartsen fu Eeer of dndere @te kuDen bezitten.Enq.: V@R O.P. 's DlE Op DIT Mm @ Ery TNMrs EEBBB @c IOBÀ (ZIE @G 91 INGESCÈruWN);vooR DlE o'P '5 DrE oP Drr rcw m TNDRTS {EBBEN mc loBB (zrE @c 91 NrET TNGESqHREyEN/6EE NrEa)

vlndt u dat up randarts de wolgende kemerkèn in wld@nde of onvordoend. nate bezlr ?

vindt u dat de neeste tandartsen dè volgend€ kenmerken in rcIiloende of onvordoende mate bezittën ?

Enq.: LEE§ V@R

B 2533-W-17



IV.g.18

Enq,: GEEF mRT 25. Ik noen u zo dadelljk een aantal klachter/probleren, (ut u aegev€n h hoeverrè dè tandarts
deze volgens u kan velhelpen ? INWLIEN IN SCHEB Omm lMG 112

En ln hoeverre kan de tandtechnlcus deze volgen§ u velhel-Fn ? N@LN IN SCAm @DB \MG 112

Enq, ! NOEU EEN VOOR EEN OP.
SML PER GÀCHT EERST \ruG 1I1
DSNÀ \JIuC 112

B 2533-W-18 B 2533-W-18



IV.g.19

l1

Per I luli 1985 is rcor de zl€kenfondsverzekerden het Jeugdpld ingercerd. AUe khderetr vmnu recht op oeer utcaebreide tandheelkundlge hufp. Ze Xmnen nu onder neer gegots wlltugènkrijqen.

À. seeft u van deze nieu{è regellng gehoord ? ja

t/e 18 jàar krljgen
krotren velgoed

| "... "r".
vindt u deze ultqebreide regëIlng een goede Ja

l. zoudt u nu mer deze regeltng uw klnderen hven de 13 jaàr
laten saneren ? (U beraalt daa.voor da slechts de hetft
wil dë kosten, Eaar nooit meer dan Í 5OO,--)

la ziln qe-

t

Eandellnqen

hq. I GEEF ffiT 15, Ik dadeliJk een aanEt En&eelkudtge handelhgo. Xut u mU zeggèD of rco.gesaneerde ziekënfondsve.zekerden.deze handeringen geheet, g€deertetijk of lrft verqoed votdÉn op-basis vm hetgerone (sÈàndaàrd) ziekenfondspaker
Enq.: N.B, HNDELINGN UITEVOEm mR EN TNNTS, Nlm mR EN TNDTECaNTCUS

I seheel I ceIe -Tïi;;1-ïd
| | rrir I Jnr.t

een geheef nieuw kustsebit (als her ode wersteÈm is)

het opnieu{ passend raken van eèn khsrgóir

een controlebezoek

het hersteLlen van een bre* in her kusroebit

Enq.! OWR OP \ruG 1198

Bent u nq apart, aànwtfend velzekerd legen ratrdartskos

Enq. : GEEP ffiT 16. Hoe benr u verzekeld tegen ziektekc
U ku! us àtwoold gevs mer behulp Iil deze kaart.
zrekenfonds I zlekenfonds I ziekenfonds Iveryrrchr ' 'l vrrjwirriq ' 'lu.t...a .l

,1 1 ];;-r
1

B

Íz\t rR,mw, rez .lm:;. .1"."".". .lï:::.
Àisunueenn]euwcory]eetkunstgebLrnodigzouheb
u dat u zou rceten betalen voor dit nieuwe kunstgebir : | , I ,eet nlerhq.: EWEEL LÀTm scHÀmN lr----------- I 

---

::::lï=::: lI : l4 ..:' 
èaoca,- persoonlijke sesevens sulen vrasen ren behoève ve de statisrische vetrerkins.rn werk laa! bent u g$olen ? | 19..L

Enq.: NOTEER CESLÀCHT : I mn I vrou"
I

Bent u ongehuwd, gdud geweesr o! uoont u silen ?

".n.n,*u . ln"n"* .ln.n,,on.**". .l**.**,
Bent u alleenstaande, bent u lld vil ee

alreenscaand . I

huishouden of @n! u rchenleel in ander (groeps) eerband

Iic van een hurshouden . 1""".' (qroeps)verband
i

Enq.: OER OP WG l25l r-
ï,":-:::'.*:ï, 

".,-".: 
':- 

.T; ,".":":'"n.' . 
ls Frsonen . l. n***" ", *..

Enq': GEEF I<Nr scH@LoPrErDrNGN NrEW{RrJs. Kunt u aan de hild van deze kaart opeven wat * noq[i-][Ischoolopleldinq is ? Noemr u Mar de 1e*eÍ vd het iltvoord dat rcor u ve toepas§1ng ts.LÀ"1." 'l* 'l* .l* .1", .1,;.-.lttt-'t--1""

; 
-1. 

' 

,l' .1. 

' 

.1.' .1. 

''1.' 
.1. 

'.1.' 

.1. 

'.1. ' ,..1

.t

I

t, 
| 

1l

:l

I

''.1",
.l no

.l ,'
30 2 4 Í 7 I

Volgno. g€splek:------- Enq.no.
a 2533-vp-19 B 2533-@-19



IV .9.20

13

13

3ent u Ses íerkzaa& in beroeP of bedrtjf of bent u niet serkzam ?

(inc1. Eet verlof,
verlet, zlekte,
Pa!t-lhe serk)

niet rerkzae, t.v. r

rèDenslo- I

oe.ta, I

rdt4rer I

geen Elkr1íg
(hcl. a1l, dienat,
§erkl@s, Íachtqeld,

B
Itr velk soort b€drijf bent u rerkzàe, rÀt la &ai
ue fuctle ? Ís dit een leldlnggevende fuctie ?

IrcIEN JÀ: Àd hoeveel personen qe€fÈ u, rd€ vla
ederen, Ieldbq ? Enq': zEB NÀreuRIG MEB

7) In uelk soort be&lif vas

: mDEÈ mA \JNG 128

ràB dààr ur fuctle ? flas dÀts een leidlnggevende
funcÈle ? IPIB JÀ: Àan hoeveel Personen gaf u, rede
vla sderen, Ieldlnq ? hq.: ZEER NÀreuRIG NOTEm

s@rÈ be&IjÍ
geen verkkrlng
qehad

Ièldhg ovèr

wat 1s uw I»s1tls h dit hulÉhod€n; bént u hlal vs h.t hul§houden, eàÈgerc(o)t{e)/p&e! v§ h't hootd

b6t u een eder lld vm het hutshodcn (blj@rbeeld thulsv6èd khd) ?

h@fd vil het hurshouden ' '| ".n."*o,o,t(e)/Pdhc! 
'| *u* Ild vu heÈ hulshoden

t

geen serktlng
(tncl. dIl. di.enst,

@ r r

Enq.: GEEF mT ffi@LOEEIDSGB NIm-GBIJS. Xut u aan de hild cn deze kaart oPgevs ràt de hoogst rcItoolde

opleldhg vs het hmfd van dlt hulshouden ls ? Noemt u Eal d€ f,eÈter'

LÀ..1""'l*'l*'l*'1""'l*"1
Í. hr)/zl| *ds setkzau ln beroeP of be&ijf af k t.f7/zl) n16t werkza@ ? 

'

In welk soort bedrli f is hii,/zl j relkad, rat 1s

daar zl)nlhaar funcÈle ? rs dt een leidhqgeven-
de f,unctie ? INDIEN JÀ: Àil hoeveel Frsonen
geeft hL)/zL), Dede vla andèren, 1èidhg ?

. WPER rT
In relk soort h&Uf was hlj/z
xat uas das! ztjnlhaar functle ? was alaÈ een lelding-
qevende fuctle ? INDIEN JÀ: Aan hoeveel personen gaÍ
hrJ/z1), bede vlà anderen, leldlng ?

End-: zEm NÀWRIG NmEruN

thàns terkzae
(lncl. 0et verlof,
verlet, zlekte,
pet-tlme verk)

nlet íerEzail, t.
gepensio-

soort be&1jf
geen wgl*rlng
gehad

Ieidlns over

Has u Der 1 deceder 1985 "w1Jw1IIlg zlekenfonds" verz*erd of Has u "vèrpllcht ziek$fonds" verzekeÍd'

;;;,;,;;;";-= .i:::r:*::"" 'l""..vsbede 'l**"*.

Bero€pencodering. Enq.: IN DEZE vM NIET ST$PEN' UITSIUITEND v@R IMEM WRBING

I I s I e | 7 | I I s I 10

ïïi'iiil-ï"1.' 
.1.' .1.' .1.'.r.' .r.'.1.' .1.'.1.".1 l.' .l ".1 " .l

30 2 o 2 4 Bl4 I 2

B 2533-W-20 B 2533-@-20



IV. g.2l

Ii-
l33l Enq.: GEEF MT 18. @ deze kaatt sEat cen aantal nétto-1*oDensklassen. (unt u nij dè letter nomen van de

lklasse, waalin het totale netto-inkomen (dus het tnkoeen daÈ u schoon ln hilden krtJgt) wan het huishouden valts ?I I I 
- 

I r I I -' 
I

Hoeveel personen van 18 jaar en ouder zljn op dir @eenr van dir inkoEen afhekèIiJk ? l__________votwassenen

En hoeyeel kinderen ve 17 jae en jonqer ztjn op dit mmenr ve dtt bkoEen afheketljk ?

Ín welke plaats heeft u geën$ëteerd ?

NEtr OWR VN PMSSTrcO(JE : ESPONDII{N. :

B 2533-@-21 B 2533-VP-21
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IV.9.23

vraag : h hoeverre berrt u het eens met

UITSPWEN

- Vandaaq de dag roidt er te veel waarde gehechÈ aan heÈ ultertijk vil

- Ik vind het erg belilglijk hoe ik er uitzie

- Ik vind het uitérlijk op oudere leefrijd dnder belanqlijk dm opjonsere Ieeftijd

- ÀIs le eenmaal setrouwd benr dar doer het ulterlÍJk er votgens nij
nieÈ meer zoveel toe

- Door regelnatig naar de Èandarts Èe gaan kmnen hensen Det een kunst_
qebit zlchzelf een hmp narigheid ksparen

- wanneer ieEnd probleEen krijgr Eet zijn kEstgebtt kan de tandarts
daar reèstal seinig aan verhelpen

- Een tandarts kan oók op een gekronpen kaak noq es goéd vasrzittend
kwstgebit naken

- De meeste tddartsen hebben otrwtdoende kennis và hoe zlJ nensen net
€en kustgebit moeten behàdelen

- De tandarts kan mensen met èen inqevallen qeztchts hetps

Èensen mèc een kmstgebi! hebben er achteraf atrljd spijt van dar ze
èen kunstqebit qenonen hebben

- Een kwscaebit qeeft eigenlijk veel reë! probtemen de je eiqe. randen

Ik heb to! nu toe geen kunstgebit gehad dat né echt goed beviel

- Ik denk dat het Eoeilijk is een god kustqejlt rcor mij re mken

rk denk dat ik moeilijk aan èen evenÈueet nieuw kbstsebir zat wennen

- Ik heb het gerce1 dat ik een veel beter ksstgeblt zou kunen hèbben

Ik neeo n@it meer ee! nieuw kwstgeblt

- Een kwstgebiÈ Ís èen goede vervanqlng van de eigen Èanden en kiezen

rNWLForuuLrm Vp-liiSt-A
E1j enqueÈë B 2533

N.v. v/h Nede.Iandse Stlchting
voor Statlstiek

B 2533-I-W-2 Inwuom
B 2533-r-VP-2
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rwLFoMrrER vP-lijst_B
Bij eDquëte A 2533

N.V. v/h Nederlàndse Stlchting
voor SLàtistlèk

o

P

I

T

probleDen met lachen/



BIJLAGE IV.h.

ENQUETE BIJ WEIGERING





A

IV.h.1

Bijlage IV.h
Enquéte B 2533 H@FmNDERZoEK 1986 Nss UarkÈonderzoek Bv
"Fornulier
die qeen zrn,/qeen tijd

Enq.: DEZE VBGEN STELEN N PERSoNEN DtE rerGEreN/GEEN zrN HEBBEN EN/oF GEEN TrJD HEBBEN o! N gE oNDEMoEx
UEE TE MEN

Jm:"

Soewal u niet aan het onderzo.k mee wilt doen, zou ik u toch willen verzoeken vijf kolre vràgèn re beànrrcorden.voor de reptesentativiteit van het orderzoek is her namelljk van her groolste belang dai wiJ de?e gegevens vanalle te benaderon personen kunnen noteren. wil qarandórén u de anonriliic'1t van de doo! u qègeven antw@rden.

Hanner'r b.nt u voor het laatst bij de randarrs oe§ecst ?

u-( m.ónd,.n srledcn . lu-,, mÀandrn e.reden . ,l rr-ro mèand.n séredenl'l
2-s rdar eeleden . lr 

,.", cn rdnqer T rcden . . | 
-.". .,"t ,..,

Hoe vààk gdat u doorgaans voor conrrole nsàr dë Ldndnrts .,

mrnderdan rxpe! raar,,lr* j*, .1r,".", r en2xpcr.adrt'Í I'"*""'
meer dan 2x peÍ taàr lnooir voor controre, arleen ars 1k kràchren heb . . I weet niet

Enq': GEF @Rr 1 íRosE). Kunt u aan de hand van deze kaaÍt aanqèven war voor soorr qeblr u heefr ?U kunt meer ànrwoorden noene.. NoeEt u naar dè ]erter(§) die voor uw antwoord(en) staat(staan).
A . .l " .J . .l " .l . .l " I

Enq': GEEF @m 2 (RosE). Kunt u aangeven hoe u aan net ueqi, H d1t jaar zétf verzekerd vas tegen ziekrekosten
ziekpríonds ve!plichL . . l 

rro, ,r", D@p, vcz .dmbtpnàrer,) 
| nro, ,",**.rorl

iekenfonds vrijriltig pdrlicLtier . . lweet niet/uil
I niec,."".n

ziekenfonds belaard

Enq.: N@EER N DE IlN vN DE ÀDREssfRm(

O.P. :s oude! dan 27 Jdar
1o.". 

r" :""n.. dan 27 jaa!

Enq.:GEÉ.@RTsctsmLoPLEIDINGÈNNIEUw-GRIJs.x@
wat uw hoogst vo)tooide schóolop1ëiding is ? NoeEt u maar de letter.

rlt

I

.1.

.t.

.t.

:l:

:l

:l

:l

2

3

4

5

Enq.: GEEF @RT SCH@LOPLETDTNGEN NrEW-GRrJS. Kunr u àan de hand van deze kaar! zeggen rar de hoog§r voltooideoPleiding is vàn het hoofd van her huishouden ? Noeht u maar de 1ètter.u. .1"" .l* .1"" .l* .ln" .ln, .ltllt'l't'l
Enq.: NEEU OVER VN EET ETI&] Op RESPOmENT_NUMMER :

8ET OMSLÀGFO&ULIER :

3l a

I

.t.
I't'

.t.

'0.l."

:l:
I

:l:

I,
:l:
:t:

,l
il
ol.l
-to I 2 3 1 I 7 I3

B 253t-1
Enq. no

B 2533-1





BIJLAGE V.a.

TAND ITEELKUNDIG ONDERZOEKPROTOCOL





V.a.1

TAIIDIÍEELKUNDIG OITDEB&OEKPROTOCOL

ILINI§CH BASISONDERZOEK

O§DERZOEXI.IETEODEN EN .CnITERIA

!íAÀRT, 1986

SUBTA0III.TEI! IAI{I}}IEÉLKITIIDB, ilIJUEcEN
I{ERK§ROEP TÀ[ID- EN !.íoI{DZIEKTEI{, UTRECITT



V,a.2

INEOUDSOPGAVE

1. KaakgewrlchtsafrrlJklngeÍr
1.1. Maxlmale oondopeoLng
1.2. II4I - gelulden (knappen)
I .3. Deviatles
1.4. PtJn biJ functÍes

2. Dento-faclale kennerken 
..

2.l. LlpLtJn
2.2. Diepte van vertlcale overbeet (overblte)
2.3. LachllJn
2.4. Saglttale occlusLe ln het front (overJet)
2.5. Contact van ondersnlJtanden (vertlcaal contact)
2.6. Cuspldaatrelatie
2.7. Interdigltatie van premolaar en nolaargebled
2.8. Ultgroel van eerate en tweede molaren
2.9, Crowdlng in boven/onderfront
2.10. Enkele vragen t.a.v. de frontetand
2.lL LÍppoeltie Ln rust

3. FuncÈ1e volledlge prothesen
3.1. Occlusie
3.2. Stabilttelt/paevorn
3.3. RetenÈr.e
3.4. Randlengte van de prothese
3.5. Kaakresorptle
3.6. ontwerp van bovenprothese
3.7. SllJnvliesafwtJkingen (btJ prothese-dragers)

4. S1-lJnvllesafwlJklngen (algemeen)

5. Esthetlek (front)
5.1. ObJectleve behoefte
5.2. SubJectleve behoefte

6. Elementscores
6.1. Totale mondscore

7. De aanwezigheld van prothetlsche voorzlenlngen

8. Voorkooen en opvulllng van extractte-dlastemen

9. Plaque

10. Tandvlakscores
10.1. Onderzoek: kronen
10.2. Onderzoek: wortel
10.3. Enlge opnerklngen en r{chcllJnen E.a.v.

kroon- en wortelonderzoek

11. Tandsteen

12. Pockets

PAGINÀ

V.a. 5
V.a.5
V.a.5
V.a.5
V.a.5

V.a.6
V.a.6
V.a.6
V.a.7
V.a. 8
V.a.8
V.a.9
V.a.9
V.a.10
v.1.10
V.a.10
V. a.11

V.a.12
Y.a.lZ
V. a.l2
V.a.13
V. a.14
V.a.l5
V.a.16
V.a.16

V.a.18

V.a.l9
V. a.19
V. a.19

V. a.21
V. a.21

Íl .a.23

Y.a.24

V. a.25

tl .a.26
Y .a.26
V.a.28

het kllnleche V.a.30

V. a.34

V.a.36



V.a.3

INHOI'DSOPGÀVT PAGINÀ

13. Bloedlngenelglng vau de giagry. V.a.37

14. A,lgenene r'tehtllJnen oeÈ betrektlng tot het .Bcofen van de V.a.3g
aaowezl.gheld van tandsteen, pockeÈdlepte en bloedlnganeiglng
14.1. Tandsteen
14.2. Pocketéondeerd.Íepte
14.3. Bloedlngsnetglng

15. Baala-scorefornuller (05)
Baols-gcoref ormrller (06)

V.a.38
V'a.38
V.s.39

V.a.40
Y.a.42



V.a.4

Dl,t onderroekprotocol besc§ttjf,È de onderzoekoe.thoden er
-criterla van heÈ taodheelkundlg baatre,onderzoek ln het

LEoT-proJect, BU ile besehrt Jvf iffi-&-6ffirzoet-
eethodeo ea - erlÈerla ie de volgorde van tt,qe der gcore-

foroulle,rea aangehoudea (kaart 05 en O6; zi.e hler voor
het e.lnde. vau de btJlage)



V. a.5

I. KAAKGEWRICITTSAFT.IIJKINGEN

De volgende,klÍnischert aspekten t.a.v. tenporomandlburalre dysfunctÍesworden vastgelegd.

l. l. Maxlmale mondopenlng

De proefpersonen wordt gevraagd de mond maxlmaal te openen. De afsÈand vande mlddelllJn vao de cenrrale bovenlnclsÍef (ll) tor àe riàa"fffjn r..,zlJn antagonlst (in m) wordt opgeneten. voor overbiÈe en over1et relatlesvinden geen correctles pl"aats. BlJ patlënten rEt een proihetlechevoorzlenlng rrordE gereten oet de prothese in sltu.
1.2. T[Í.Í-gelutden (knappen)

De proefpersonen wordÈ gevraagd de mond enkere malen te opeoen. Hoorbarekaakgewrlchtagelulden en de lokalleaÈie ervan (1Ínk", ,""i1" of belde)worden voor llnks en rechte apart vastgelegd (alleen voor de onderzoekerhoorbare geluÍden worden gescoord).
De scoremogellJkheden ziJn:

score 0: geen geluÍd
score l: geluld (knappen of kraken)
score 2: vaag-zachc- onduÍdeliJk geluÍd
score x: nÍeÈ goed te beoordelen

I .3. Devlatles

BiJ het openen en srurten van de mond beoordeelt de onderzoeker deaanwezigheld van t'sllngeren" van de rnandlbula. De ,nate van rtsrlngerrng', in
mm wordr nlet vasÈgelegd. Alleen de aanwezlgheld (dus Ja of ree).
score 0: geen sllngerlng
score l: wel sllngerlng
score x: nlet goed te bepalen

1.4. Pljn bU funcÈie

De proefpersonen wordt. gevraagd de mond naxLmaal te openen en dan teslu1ten. vervolgens dlent ren de onderkaak naar links en rechts tebewegen. PlJn blJ één van deze beweglngen wordt genoÈeerd.

score 0: geen ptJn
score l: we1 plJn
score 2: gevoelig
acore x: nlet goed Ee beoordelen

rn afwllklng van de Helkruo-lndex vrndt rn het basÍsonderzoekgeen palpaÈle van de kauwousculaEuur plaaÈ8.



V. a.6

2. DENTO-EACIALE KENMERKEN

Ter bepallng van enkele denÈo-faclale kenrnerken worden blj ledere dentaEe
proefpersoon de volgende aspecten vastgelegd (nenseo met een volledIge-
bovenprothese en beEande onderkaak (of andersom) worden hlervan
uitgesloËen. Blj dentate mensen, rraarbij fronÈelernenten ziJn geextraheerd,
vindt diE onderdeel van het onderzoek eveneens nleÈ plaats). Bfj diÈ
onderzoek zít de proefpersoon rechtop ln de stoel net het Frankforter
Horlzontaal vlak evenwljdtg aan de vloer georiënteerd.

2.L. Ltplljn

Een pocket-sonde wordt. tussen de llppen ln rust- in het medlane vlak-
tegen de fronLelementen (centrale lnclsieven) aangebracht (ln habltuele
occlusle).llet deel van de sonde waarmee wordE gemeten, dient daarblJ
parallel aan de Frankforter Horizontale te worden gehouden. Vastgelegd
wordt waar de 11p1ijn t.o.v. bovensnljtanden 1lgc, uttgedrukt ln derde
delen van de kllnlsche kroonhoogte van de centrale bovensnijtand.

score 0: van lnclsale rand Eot l/3 van kllnlsche kroon (< 1/3)
score 1: van 1/3 tot 213 van klinische kroon (> L/3 en 1 2/3)
score 2: van 213 tot 3/3 van kllnlsche kroon (> 213 en ( 3/3)
score 3: meer dan 3/3 van kllnlsche kroon (d.w.z. lipltjn Eer hoogEe van

labiale ginglva van de bovenlnclsleven)
Score 9: rnlnder dan 0 (lip1lJn onder lnclsale rand van kroon van de

cenÈra1e bovensni jtanden).

Onderstaande figuur lllustreert deze scores.

È
) n/fl§(

àl
U)

1

2.2. Dlepte van verÈlca1e overbeet (overblte)

De verEicale overbeeE wordt gemeËen vanaf de Ínclsale rand van de centrale
onderlncl.sleven tot het projectlepunt. van de inclsale rand van de centrale
bovenlnclslef (11) op de onderlnclsleven, gemeÈen evenwijdlg aan het
occluslevlak. De vertlcale overbeet wordt geschaÈ naar heÈ aantal "derde"
delen van de kllnische kroonhoogte van de centrale onderinclsleven die
door de bovenlncisleven worden bedekt. Voor deze beoordellng wordt met
behulp van een potlood de lnclsale rand van de bovenlnclsleven
"aangeLekend" op het lablale vlak van de onderincisÍeven.

score 0: van lncl,sale rand r.ot ll3 van kllnlsche kroon (< f/3)
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score 0: van inclsale rand toË I/3 van kllnlsche kroon (< l/3)score l: van I/3 tot Z/3 van klinische kroon (> l/3 en ( 2/3)score 2: van 2/3 ror 3/3 van kllnlsche kroon irZtl.. i :7àlscore 3: meer dan 3/3 van klinische kroon <> j7:l
score 4: cenErale boveninclslef overlapt a"-."rir.r" onderinclsief, niet.(ruimEe tussen lncisale randeà van ) 0 en ( l/3 van klinischekroon van onderlncislef ).score 5: cenËra1e boveninclsr-ef overlapt de centrale onderlnclslef niet(rulurte Eussen inclsale randen van ) l/3 en ( 2/3 van klinlsche
score 6: centrale boveninclslef overlapt de centrale onderincÍslef nieE(ruimte tussen inclsale randen van ) 2/3 van ktrnische kroon vanonderincisief).

onderstaande afbeeldingen illustreren bovengenoemde scoringsmogerijkheden.

&N»}
0123456

2.3. LachlUn

De proefpersoon wordt gevraagd te lachen. Bepaard wordt hoeveer van decentrale bovensnljtanden en het aplcaal daarvan gelegen Eandvlees bljlachen zichÈbaar ts. Visueel wordi geschat op welk niveau de onderrand vande bovenllp zlch dan bevÍndt (uirge;rukr in i/: ,rn à" i.oànnoogt. van decenErale bovenÍncisief ).

score 0: onderrand van bovenlip tussen incisale rand en l/3 van klinlschekroon
score l: tussen l/3 en 2/3 var. kllnlsche kroonscore 2: tussen 2/3 ea 3/3 van klinlsche kroonscore 3: boven cervlcale rand tot t/3 klinische kroonhoogte daarbovenscore 4: boven cervicale rand plus l/3 of. neer klinl,sche kroonhoogte

daarboven

score 9: geen enkel deel van klÍnlsche kroon zÍchtbaar.

In onderstaande tekenlng worden de scores nogmaals getoond.

u

0

N NNNË

u

r
U

0
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2.4. Saglt.t.ale occlusie in het f ront (overjet)

Overjet

De overjet of saglCtale overbeeE srordt gemeten vanaf heE meest ventrale
punÈ van de cenErale bovenlnclsieven toÈ aan de labiale zijde van het
onderfront. De meting geschledt para11el aan het occlusale vlak net behulp
van een plastlc lineaaltje en wordE ulrgedrukt 1n ml11imeters.

Mandibulaire overjet.

Er is sprake van een roandibulalre overjet vranneer alle boveninclsleven
línguaal van de onderinclsieven occluderen. De nandibulaire overJet r{7ordt
geÍneten Eussen het meest ventrale punt van de ondersnljtanden tot aan de
lablale zijde van de bovenlncislef (tl). De metlng geschledt para11el aan
het occlusale v1ak.

De score mogelljkheden blj de sagituale oclussle ln het front zlJn:
overJet : + .rr.rmrtr
mandlbulaire overjeE : - .....mm
score x : niet goed te beoordelen (bljv. i.v.m.orthodontische

apparatuur)

Indlen er sprake ls van een overjeE wordt in de kolom rrmandibulaire
overJet" een "n" genoÈeerd. Bij een mandibulalre overjeÈ wordt 1n de
kolommen 29 en 30 een t'ntt genoEeerd.

2.5 ConEact van ondersnijtanden (vertlcaal contacE)

Vastgelegd wordt of 1n habituele occlusle twee of meer ondersníjtanden
conËact maken meÈ de bovensni.jtaoden, het palacum raken, of vrij zljn van
contacE. Beoordeling vindt eerst vlsueel plaaÈs (bijv. duidelijk open
staan van het front). Bij twljfel of problemen t.a.v. een goede
beoordeling wordE heE a1 of niet conEacE maken geregisEreerd d.rn.v. een
cellulose stripje.

score 0: contact onEbreekE (open beet; tussen door te ktjken)
score 1: conÈact. met bovensnijtanden
score 2: (licht) contacL meE mucosa (palatum)
score 3: (zwaar) contact Ínet mucosa (palatum)
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2.6. CuspldaaÈrelatie (zowel 1Ínks a1s recht.s wordE vastgelegd)

Bekeken wordt de posltle van de eerste prenrolaar onder t.o.v. de eerste
prenolaar boven en de cuspidaat boven. Voor de beoordellng van de
cuspldaatocclusle wordt uÍtgegaan van het contact Eussen de hoektand en
eerste premolaar boven ln relatLe tot de eerste onderprenolaar.

score 0: neutro-occlusle
score 1: dlsto-occlusie (1/2 prem.breedte)
score 2: disto-occlusle (1 prem.breedEe of meer)
score 3: mesio-occlusle (1/2 prem.breedte)
score 4: mesio-occlus1e (1 prem.breedEe of meer)
score n: nlet Èe beoordelen 1.v.n. afwezlgheld van cuspldaat (één of

beide )

Onderstaande afbeeldingen Eonen de verschillende cuspidaatocclusLes.

2.7. InterdÍgÍËatle van premolaar en molaargebied

Beoordeeld wordt de mate van lnterdigltatÍe ln het. prenolaar en
molaargebled. Voor het premolaar en molaargebled wordt dlt apart
gereglst.reerd, evenals voor llnks en rechts. Ultgegaan wordÈ van de
premolaren en molaren Ín de onderkaak. Beoordellng van de lnterdlgltatte
per nolaar- of premolaarblok vond alleen plaats wanneer tenmlnste 3
premolaren c.q. nolaren per blok aanwezlg zlJn. rndien mIïEeï?a-i-5
premolaren c.q. molaren aanwezLg zlJn wordt een "n" genoteerd.

score 0: goede lnterdlgitatie
score 1: geen sollde interdlgltatie (kan alle saglttale occlusle varianten

bezltten; kan ook een blnnenbeet zÍJn)
score 2: lokale open beet
score Ír: nieÈ van toepassing

Blnnen een premolaar-, respectlevelÍJk molaarblok wordt de meest "extrene,.
s1ÈuatLe vastgel-egd.
De volgende afbeeldingen lllustreren de scores.
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2.8. Ultgroel van eersEe en tweede molaren

Eventuele ultgroel van eerste en tweede molaren t.g.v. het onËbreken van
een antagonlst wordE vastgelegd. De mate van ulEgroel van een molaar wordt
beoordeeld ten aanzlen van de occluslelíJn. De scorLng vond plaats biJ
molaren, waarblj geen antagonÍsÈ aan\íezlg ts (of geen occlusaal contact
bestaat EeE een antagonlst) en Ëheoretisch ultgroel t.g.v. exEractle van
de antagonlsE(en) had kunnen plaatsvinden. BÍj uitgroel van meerdere
molaren ln boven- of onderkaak wordt de "grootste" ultgroel voor de
bepaling van de score genomen.

score 0: geen uLtgroei heeft plaatsgevonden
score 1: beperkte uitgroel () 0 en ( 2 nn.)
score 2: uitgroeÍ van neer dan 2 mnl
score n! nlet van toepassing

2.9. Crowdlng in boven/onderfronÈ

Beoordeeld wordt of er crowding bestaaÈ ln het boven- en onderfronÈ. Deze
beoordellng beperkÈ zlch ln belde kaken tot de snlJtanden en hoektanden.
Geschat wordE heE "rulmtegebrek" in milllmeters. De scores zijn:

score 0: geen crowding van meer dan 2 mm
score 1: crowding van ) 2 - 5 mm. (lichte crowdlng; ) 2 en ( 5 m.)
score 2: crowdlng van neer dan 5 mm. (crowding; ( 5 mm.) -
score 9: diasÈemen
score n! nlet van toepassLng (een van de frontelementen ontbreekt)

BiJ afwezlgheld van één van de frontelementen (inclsteven of cuspldaten;
d.w.z. geen gesloten "fronËboog" van 3 tot en met 3) vindt in de
beÈreffende kaak geen beoordeling plaatE (d.w.z. score n).
Gipsmodellen voor de verschillende scoringsmogeliJkheden worden hierblj
als "uaatstaf" gebruikt.

2.10. Enkele vragen t.a.v. de fronËstand

Aan ledere deelnemer worden daarnaast enkele vragen gesteld (ln de
onderzoekbus) over de kaak- c.q. tandstand (beperkt tot het front, met
nane heÈ bovenfront) gerlcht op de subjectLeve behoefte van orthodontlsche
behandellng:

- BenË u tevreden met. de sÈand van uw
( voor ) tanden?

Ja score 0
nee score I

weet nlet score 2
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- Hebt u een beugel gedragen? tree score 0
Ja score I

Ja, ben mornenteel onder
behandellng score 2

- Zo ta, door wle Ls de behandellng tandarts score 0
deattJde ultgevoerd? (wordt orthodootlst score 1

behandellng ultgevoerd) teÍrd. + orth. score 2
onbekend ecore 3

n.v.t. gcore n
2.11. Llppoeltle ln rust

TtJdene het ooderzoek aaar dento-faclale kennerken wordt de noodeluÍting
van de proefpereooo "8teed8" geobserveerd. Va8tgelegd wordt of de nond
open of geeloten le. De acores ziJn:

score 0: mond oeestal geeloten (llppen op elkaar)
ecore 1: Eond ueestal open (llppen nÍet op elkaar)
score 2r nond varlëreod open/dleht
score 3: ooderllp 11gt achter het bovenfront (Eeestal gepaard net open

oond)
score x; nÍet goed te bepalen

Deze score wordt zowel door de receptlonlste ale door de tandarts-
onderzoeker vastgesteld.
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3. FUNCTIE VOLLEDIGE PROTIIESEN

Beoordeeld wordt de occlusle, de pasvoro (klppen en verschulfbaarheld), de
reEentle, de randlengte, de mate van kaakresorptle en het ontwerp van de
bovenprotheae.

3.1 . 0cclusie

Nagegaan wordt, of er habltueel sprake ls van cenErale maximale occlusle,
d.w.z. dat er, blJ een centrale relatie van de onderkaak ten opzlchte van
de bovenkaak, sprake 1s van uaxlmaal contact tussen de prothese-elemnten
van onder- en bovenkaak.
Indlen de onderkaak ln centrale relatle nlet tot maxlmale occlusle meE de
bovenkaak kornt, zal de onderkaak, c.e. onderprothese een verplaatslng
ondergaan, tot.dat een rnaxLmale stablele occlusle ls bereikt; deze
verplaatslng ls meÈ het oog waarneembaar.
De onderzoeker bevlndt zlch v66r de ontspannen rechËop zittende
proefpersoon en fixeert, tlJdens de slultbeweglng, net belde vlngers de
onderprothese op de onderkaak. De proefpersoon wordt hierblJ gevraagd de
tong tegen het verherelte te plaatsen.

score 0: de roaximale stablele occlusie wordt 1n centrale relatle berelkt
score l: de maximale stablele occlusle kont pas tot scand ne

posltleveranderlng () t rnn.) van de onderkaak E.o.v. de "schedel"
(bovenkaak en/of positieverandelng van de prothese t.o.v. de
onde rkaak)

score x: geen beoordellng mogellJk

3.2. Stablllte1t/pagvorn

Als maat voor pasvorm van de prothese wordt gekozen voor de stabllltelt.
Bij de bepaltng van de stabllltelt van de prothese worden alleen ln
horlzontale zln krachten ultgeoefend.

- Stablllteit bovenprothese
De onderzoeker bevindt zich v66r de proefpersoon, plaatsL de duin en
wÍJsvlnger schuLn op de buccale knobbels van de eerste molaren llnks
en rechts, en Èracht de prothese te verplaatsen 1n een rlchttng
medlo-lateraal en anÈero-posterlor.



- StablllteÍt onderprothese
De onderzoeker bevlndt zlch v6ór de proefpersoon. Door DeÈ dulm enwlJsvrnger het achterste deer van de protirese a" oi.,riaa.., wordr eenrotaElekracht op de onderprothese ultgeoefend.

ecore 0: voldoende stabllltelt, d.w.z verplaatsing ( 2 nn aan deonÈrek
score 1: onvoldoende stablllteit, d.w.z. verplaatsl.g ) 2 nm aan deomÈrek
acore x: geen beoordelÍng nogeliJk

3.3. Retentle

- kÍpretentLe van bovenprothese

De onderzoeker bevlndt zlch achtet de proefpersoon, plaatsÈ rechterwlJsvlnger op de punr van de rechter cusptdàat, t".*i1i-à. anderewiJsvÍnger de hetero laÈerale tuber ondersteuot. Oefen nu een naar rechtsen naar boven gerichte kracht uit op de cuspldaat om de mate van het al ofnÍet gemakkellJk verplaatsbaar zlJn van de prothese n" a"-g..rr. Herhaaldlt voor de andere ziJde.
De onderzoeker oefent hlerblJ steeds reer druk uÍt op cuspldaaÈ (van geendruk naar steeds meer druk op de cuspldaat). D"-;.;;;Ë!"rr.r",,""o""van belde beoordellngen wordi genoteàrd,

ecore 0: voldoende retentler d,.w.z. er ls weerstand tegen verplaaÈ'lngscore 1: onvoldoende retentÍe, d..w.z. er rs (vrlJr"ri-Ë.à" weerstand tegenverplaaEslng

- retenÈle van onderprothese

De onderzoeker bevindt 
-zrch vóór de proefperaoon. Met behulp van een sonde(deze le geplaatst ttonder" tret contattpunt van de centrareonderinclsleven) wordt een naar craniaàr gerÍchte krachi urgeoefend. zorgervoor dat tong en onderlÍp ontspannen aansluÍten tegen heÈ onderfront vande prothese.

score 0: voldoende retentle, d-w.2. er is-weerstand tegen verplaastslngscore l: onvoldoende reÈentle, d.w.z. er ia (vrlj*fj-Ë"."'rr"ergtand tegenve rplaats i.ng

3.4. Randlengte van de prothese

- dlsto-buccale begrenzlng vao de bovenprothese (Èuber)

De dorsale begrenzing_van een bovenprothese loopt tot de linker en rechÈerraphe pterygo nandlburare. Tot de disto-buccale u.g".n"Írrg-wordt deomvattlng van het tuber naxillare gerekend. Het tuLr kan ln zlJn rrerl00pnaar de buccale onslagplool 
""n onà.""rrlJding treUUen; torac nf".*"rekening blJ de beoordelrng van de dorsaie Ëgrenztni; ir-àr. zrn, dar brjeen aterke ooderenrJdlng een volledlge omvattÍng nlet a1È'Jd mogellJkc./q. wensellJk is.

V.aJ3

score tuber maxÍllare wordt aan belde zijden volledlg omvat
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score 1: tuber ruaxÍ1lare wordt aan één of betde ziJden nLet volledig omvaE

biJ aanwezigheÍd van ondersnlJdlng(en)
score 2: tuber uaxlllare wordt aan één of belde zijden nlet volledlg omvat

blJ afwezigheid van ondersnljdlng(en)

- dorsale begrenzlng van de bovenprothese

Beoordeeld wordE de achterrand van de bovenprothese in relatle tot de A-
l1Jn (de overgang van het palatum durum naar het palaEun molle). De
proefpersoon wordt gevraagd "A" te zeggen en rret behulp van de spiegel
wordÈ beoordeeld of de dorsale rand van de bovenprothese saoenvalt met de
A-llJn. BÍJ twlJfel wordt de prothese ult de mond genonen en nagegaan of
de achterrand van de prothese ln het palatum 'rafgedrukttt ls. De

proefperson wordt nogmaals gevraagd "Atr te zeggeo en beoordeeld wordt of
de A-1lJn samenvalt met de'rafdrukt'van de achterrand van de prothese.
Indlen deze sltuatÍe nlet aanwezlg í.s, wordt voor de beoordeling gebruik
genaakt van een anlllne potlood.
De achterrand vao de bovenprothese wordt met de punt van een bevochtigd
anlllnepotlood aangetekend, waarna de prothese (zonder neE de anlllnelijn
tegen de tongrug te stoten) ln de mond wordt gebrachE. De proefpersoon
wordt verzocht enlge malen te alikken, rraarna de prothese wordt
ultgenomn. Lokallsarle van de A-11jn wordt nu vast.gesteld.

De volgende scores ziJn nogellJk:

score 0: dorsale begrenzlog valt btJ benadering samen meE de A-lÍJn
score 1: dorsale begrenzlng llgE ventraal van de A-lljn n.1. ter hoogÈe

van de foveolae palatlnae
score 2: dorsale begrenzing llgt op 6én of meerdere plaaEsen ( 3 mm

dorsaal van de A-llJn

- dorsal-e begrenzing van onderprothese

De dorsale begrenzing vao een onderproÈhese dlent gesltueerd te zlJn op de
overgang van relatief onbeweegllJke naar relatlef beweegllJke mucosa, nl.
het grensgebied tussen het peervormlge gebled (pear-shaped pad) en het
tuberculun retromolare .

LocalisaÈ1e Pear-shaped pad.
Dit kan gesitueerd worden op de plaats van een eventueel voormallge M3 en
de daarbiJ behorende paptlla retromolarls. Het 1e flbreus, op glnglva
gellJkend weefsel, stevlger van consieEentLe en bleker van kleur dan het
dorsaal ervan gelegen tuberculum retromolare. Ilet Èuberculum retromolare
1s een meestal eveneens peervormlg mucosagebled ter hoogÈe van het
trlgonum retromolare. HeÈ Pear-shaped pad ls ook blj ver openen van de
mond relatlef onveranderllJk van vorm en plaats, !,raar heÈ tuberculum
retromolare nlet alleen van vorm verandert, maar zlch ook enlgszlns naar
ventraal verplaatsE.

Blj natlge mondopenlng wordt de dorsale begrenzlng van de onderprothese
beoordeeld volgens de volgende criterla:

score 0: dorsale begrenzing valt blnnen het RetroDolar Pad*
score l: dorsale begrenzlng llgt ventraal van het ReEromolar Pad:

onderprothese ls te korÈ
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score 2: dorsale begreozlng llgt dorsaal van het Retronolar Pad:
onderproEhese ls Èe lang

* De comblnatle van Pear-shaped Pad en tuberculum retromolare
wordt ook rrcl aangedutd ret Retromolar Pad.

3.5. Kaakresorptle

Resorptie van de processua alveolarÍs van de bovenkaak

De mate van resorptle van de processus alveolarls superlor 1e door gebrek
aan referentlepunten noelllJk te dulden, zodat voor een tweepunÈsechaal
wordt gekozen. Glpsnodellen dienen als cootlnue calibratle faclllEelÈ.

- Geen of gerlnge reaorptie

Ter plaatse van het laagste punÈ van de processus alveolarls, d.w.z.
het Eest craniaal gelegeo deel van de processus - ls een hoogte -
verschll net het dlepste punt van de onslagplool op die plaats. Zovel
l1nks als rechÈs í.s een duldelljke tuber rnaxlllare aanwezlg. Er ls
duldellJk verschll ln hoogte tusaen het dlepste punt van het palatum
(het reest cranlaal gelegen deel) en het hoogste punt van de
processus alveolarls (het reest caudaal gelegen deel). Flabby rldge
ls afuezlg.

- Àanzlenlljke resorptle

Smalle processus alveolaris. Gerlng hoogteverschll Èuseen diepste
punt van de omslagplooÍ, dlepsÈe punt vao het palacum en hoogste punt
van processus alveolarle. Palatum 1s laag ret matlg ontwlkkelde
tubera.
Flabby rldge kan aanwezlg zlJn.

score 0: geen of gerlnge resorptLe
score l: sterke resorpÈle

Resorptie van de proceseus alveolarls van de onderkaak

De nate van resorptle van de processus alveolarle lnferlor wordt afgeleld
van de positÍe van de spÍna reotalle en de llnea mylohoidea. Door de
aanwezlgheld van deze referentlepunten rÍordt Sekozen voor een
drlepuntschaal. Gipsnodelleo dlenen als continue callbratle facllltelt.

- Gerlnge resorptLe

SpÍna oentalÍs posterÍor en llnea nyloholdea bevlnden zlch caudaal
van het meet cranLale deel van de processua alveolarÍs.

- Sterke re8orptle

Deze score geldt voor alle conditles tussen gerlnge resorptie en zeer
sterke resorptÍe.
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- Zeer sterke resorptie

Spina rnentalls posterlor bevlndt zLch cranlaal van het nlveau van de
processus alveolarls. Llrea myloholdea bevlndt zlch op gelljke hoogte
en/of craniaal van de processus alveolaris.

score 0: geen of gerlnge uate van resorptie
score 1: sterke reaorptle
score 2: zeer sterke resorptle

3.6. ontwerp van boveoprothese

Het ontrrerp van een bovenprothese verschllt nogal eens qua aan- of
afwezlgheld van een lablale rand, bedekklng van het palaturn en aan- of
afwezigheld van een zgn. zulger of zuigkarer. T.a.v. deze aspecten wordt
de bovenprothese beoordeeld:

score 0: normaal prothese-ontrrerp
score I: ttopgeslepen frontit aanwezlg
score 2: zulgkauer aanwezlg
score 3: zulger aanwezlg
score 4: cornblnatle van score I en 2 of 3

score 5: nlet volledig bedekt palatuo (ttopentt palatum)
score 6: defectprothese (maxlllo- factale prothetiek)

3.7. Slljnvllesafwljklngen (bij protheeedragers)

BiJ dragers van een protheee ríordt speclaal gelet op:

Hyperaemle (hyperplasie van de palatinale nucosa).

Scorlng volgens de indellng van een gezonde palatlnale mucosa onder een
vo1led1ge prothese 1s ln prlnclpe gellJk aan de sÍtuatie waar heÈ palatum
nÍeE door een prothese wordt bedekt. De nucosa wordt a1s gezond beschouwd,
wanneer géén klinische ontsteklngsverechlJnselen kunnen worden
geconstatee rd.

- rPlnpolntrr hyperaenle: Newton I.

Het kIlnlsche beeld toont gelokallseerde rode vlekjes op een overlgens
kllnlsch normaal palatun. De rode vlekJes bevlnden zich voornaoelljk
rond de openlngeo van de rnucosale speekseLklleren en we1 vooral op het
dorsale gedeelte van het palatuo durum.

- Diffuse hyperaemle: Newton II.

Ilet kllnlsche beeld toont een glanzend rode palatinale mucosa. Het
oppervlak ls glad oedemateus en bloedt genakkellJk blJ aanraklng. De
lokallsatle 1s vaak daar, waar zÍch de prothese bevindr, als het ware
een afdruk van de prot.hese vorrend.



V. aJ7

- Granulalre paplllaire hyperplasÍe: Neríton III.
Ilet klinlsche beeld 1s dat van een chronlsche ontsteklng, gekennerkt
door een nodulalr of paplllair hyperaemisch oppervlak. oe lokalleatie lsreestal beperkt tot het centrale deel van het palatum, maar ultbreldlngÍs nogeltJk tot over de gelrele prothesebasis. De papl11ae varlëren in
grootÈe en kunnen een diameter van 2 |[n en een hoogte van 7 nm bereiken.
ze kunnen zo sÈrak tegen elkaar aangesloten liggen, dat ze op het eerstegezlcht als één doorlopend oppervlak overkomn: het granulalre beeld
wordt d.m.v. blazen net de luchtspult opgeroepen.
De papillae zlJn ongesteeld, rood framboosachtlg of wratachtig. ondankshet paplllalre beeld kan de nucosa haar normaal roze kleur beÉoudenl een
rode kleur ls ook nogelÍJk.

score 0: geen hyperaenie/hyperplasle
score 1: Itplnpolnt'r hyperaeuÍe
score 2: dlffuse hyperaenÍe
score 3: granulalre papÍllalre hyperplasie

f ibroen (al of niet in relaÈle tot protheserand)

De volgende scores zlJn uogelÍJk:

score 0: geen flbroom aanwezlg
score l: fibroom duldelÍJk aanwezlg (ln relatle tot proÈheserand)
score 2: flbroom dutdeliJk aanwezlg, maar nieE ln relatie tor

prothe se rand
score 3: cornbÍnaÈle van acore I en 2
score 4: ulcererend flbroon (al of nlet in relatle tot protheserand)

d rukplaats /drukulcus

Een drukplaats kenrnerkt zlch door een rood sliJmvlies ter plaatse. Bij eendrukurcue ls eenzelfde beeld waarneembaar, naar het sllJmvlles is trreitr3
nLet meer lrlntact'i (er is een onderbreking van het oppeivlak).

score 0: geen drukplaats of drukulcus
score l: één of rreerdere drukplaatsen
ecore 2: één of reerdere drukulcussen
score 3: één of rreerdere drukplaaÈsen en -ulcussen

flabby rldge

Een flabby rldge ult zÍch in
alveolarls. MogellJke acores

de vorm van een lrbeweeglljkett processus
zll n:

score 0: geen flabby ridge
score l: flabby rldge aanwezlg

rhagaden

score 0: geen rhagaden aanwezlg
score l: rhagaden duidellJk aanwezlg (één of belde mondhoeken)
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4. SLIJI{VLIESAFI{IJKINGEN (ÀLCEMEEN)

BiJ ledere deelnemer wordt de mucosa van de gehele mond beoordeeld. A1le
Ííaargenonnn afwlJkingen worden genoteerd (hlervoor ls aparte rulnte op het
scoringsformuller opgenomn). BtJ de beoordellng van de sllJmvliezen dlent
rnen de binnenkant van de rrang en het palatum ulEgebreid te lnspecteren.
BIJ de beoordellng van de tong moeÈen ook de Eongranden opgellcht worden.

Specl,flek wordt gekeken naar:

Schizls

De aanwezlgheld of de voorroalige aanwezlgheid van ltp- en/of kaak- en/of
gehereltespleten wordt nagegaan. ScoreoogellJkheden ziJn:

score 0: geen (voormallge) 11p- en/of kaak- en/of gehereltespleeE
score l: (voormalige) aanwezlgheld van llpspteet
score 2: (voormallge) aanwezlgheid van 1ip- en kaakspleet
score 3: (voormallge) aanwezÍgheid van 11p- en kaak- en gehereltespleet
score 4: alleen kaakspleet
score 5: alleen gehereltespleet
acore x: nlet goed te beoordelen

Herpes labialls

Aphten

Hyperkeratose (buccale

ttl.IhiÈett leelons*

FÍstels ( lntra-oraal)

wangslljmvlles t.h.v. occluslevlak)
nJ.et aanwezlg score
aanwezlg score

geen herpes labialis aanwezlg
herpes lablalls aanwezig

geeo aphte(n) aanwezlg
één aphte aanwezig
twee aphten aanwezlg
etc.

niet aanwezig
aanwezlg, afwrlJfbaar
aanwezLg, nlet afwrÍJfbaar

geen flstels aanwezlg
één fÍste1 aanwezig
twee flstels aanwezlg
etc.

score
acore

score
SCOre
acore

score
score
score

score
SCOre
score

0
I
2

0
I

0
I

0
I
2

0

I
2

* Een whlte-lesion, dle na afwrijven gaaË bloeden, wordt a1s nlet-
afwrlJfbaar gescoord.

Ande re s11lnvlle safwljklngen

SlljmvllesafwiJkingen, die nlet reeds eerder zlJn vastgelegd worden hler
gescoord. Tevens vorden onder deze caÈegorLe pÍgrnentatlea van de mucosa
vastgel-egd. HeE type slljrnvllesafwÍJking wordt blj "blJzonderheden"
ge noÈee rd.
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5. ESTHETIEK (FRONT)

Ter beparlng van een evt. behandelbehoefte on esthetigche redenen wordt
zowel de obJectleve a1s de subJectleve behoefte vastgelegd (op
elerentnlveau).
BIJ de esthetiekbeoordellng worden alleen elerenten, restauratles en
kronen opgenorpn waarblJ nlet tegelUkerttJd (ultgebrelde) carí.es
waarneembaar ls.

5.1. Objectieve behoefte

Van 14 tlo 24 en 34 t/m 44 wordt per elerrent aangegeven of er om
esthetlsche redenen een reatauratLe vervaardlgd dlenÈ te worden of opnleuw
vervaardigd moet worden. De score kan derhalve betrekklng hebben op het
zÍchtbare deel van het gehele elernent of een gedeelte van het elerrent de
lachlÍJn ls hlerblJ bepalend). Gouden reÉtaurati.es (gouden randen van
resÈauraties) worden ln de beoordeling buiten beschouwlng gelaten. Dltgerdt everreens voor extrlngleke verkleuringen van geblrselerenten (bijv.
rookaanslag). Dlfferentratle tuaaen gcore I en 2 ligt in het felt dat btj
score 2 de tandarrs beslult (vooretelÈ) uiÈ elgen beweglng tot (re)res-
tauratie; biJ score I gaaÈ de tandarÈs af@
proefpersoon over tot (re)restauratie.

score 0: geen afwiJking ln kleur of í.n vorm
score l: llchte afwiJklng ln kleur en/of vorm
ecore 2: sterke afwtJklng in kleur en/of vorn
score n: nlet. van toepassing (elernent. ntet aanwezlg)
score x: nÍet te beoorderen (blJv. i.v.m. orEhodontlsche banden)

Voorbeelden van afwijklngen ln kleur en/of vorm

- verkleurd element t.g.v. avitalÍtelt, hypoplasle, fluorose, etc.
- mÍsvord elernent t.g.v. kegeltand, hypoplasle, etc.
- gef ractureerd element () 2 m.)
- analgaamrestauratle Ín buccaal, neslaal of dlstaal vlak van lnclsleven(altljd score 2)
- analgaamrestauratie tn buccaal of meslaal vlak van cuspldaat
- amalgaamrestauratLe ln buccaal vlak van lste premolaar
- verkleurde composiet c.q. cercntvullÍng Ín de hÍervoor genoemde vlakken
- afwlJkende kleur (of vorn) van Jacket of VMK kroon

5.2. Subjectleve behoefte

Aan de proefpersoon wordt gevraagd gebrulk nakend van de handspiegel aante geven velke elementeÍl een egtheÈ1gch probleen opleveren ln dle zin dat}l.lJ/zll "daar wat aan gedaan wll hebbenr'. ulerblJ wordt de vraag gesteld:
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Vlndt u zelf wlltogen of. laodEo etorend ln vorn ën/of kleur?

score 0: neen
score 1.r Ja, ile tand (qua kleut èn voru)
ecore 2: Ja, wl1Íog etorend
ecore 3: Ja, de tand en mrlllng atorend

'scoie x! atreË te beoordelen (UtJv. l.v.in. orthodontlsche banden)

Zowel àe obJectleve .o ai" de eubJectteve behoefte wordt vaetgelegd ln
alle 4 de krradranten (t/m lete prenolaar),
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6. ELEMENTSCORES

Om tlJdsredenen 1s een full-mouth recordlng t.a.v. alle onderscheiden
tandheelkundige aepecten blJ de proefpersonen niet nogeliJk. Beeloten 1s
voor de volgende opzeÈ.

6.1. Tocale nondscore

De aan- en afwezLgheld van gebltselenenten wordt allereerst voor de gehele
mond va8tgelegd. De volgorde hÍerblj ls a1s volgt: rechter borrenkaak,
llnker bovenkaak, llnker onderkaak, rechter onderkaak. Beoordellng van de
gebltselerenten vindt plaats ln de volgorde:

Begln

-++18 t7 16 15 t4 13 t2 ll 21 22 23 24 25 26 27 28

++-
48 47 46 45 44 43 42 4L 31 32 33 34 3s 36 37 38

Elnde

Van de gebltselemnten Írordt vastgelegd:

AfwezlgheÍd van gebitseleoenten

Verwacht wordt dat volwassenen 1n het algemen nlet zullen weten of cariës
dan wel parodontopathleën de oorzaak van de afwezlgheld van eeraÈe en
tweede bliJvende molaren 1s. BtJ ontbreken van deze elerenten wordt. altljd
de score ttcrt genoteerd. BÍJ afwezigheld van praemolaren, cuspldaten en
frootelerenten wordt ln prlnclpe ook de score ttc" gereglstreerd tenzlJ de
proefpereoon (navragen) rrcet wat de oorzaak van het ontbreken van het
desbetreffende elemnt le. De volgende acorea worden gebrulkt:

c: afnrezlg (wrs. geëxtraheerd wegen cariëe of parodontopathleën)
a: afwezlg (wrs. elerent ageneEÍsch of nlet doorgebroken*)
q: afwezlg (wrs. geëxtraheerd om orthodonttsche redenen)
E: elerent afvezLg t.g.v. trauna

* Naar verwachting betreft de score t'att voornaÉIÍJk praeuolaren en
laterale Ínclsieven.

BtJ de derde nolaren (verstandskÍezen) de volgende scores:

c: afwezLg, maar wel aaorrezlg gerÍeest (geëxtraheerd om lrelke reden dan
ook)

a: aÍ.lerezlg, elerent kllnlech nlet waarneenbaar (wrs. nlet aangelegd of
nlet doorgebroken)

Score itcr t.a.v. verstandekiezen wordt alleen gegeven lndlen de
proefpersoon zeker weet dat het becreffende eleent ls geëxtraheerd. BIJ
twlJfel wordt steeds de ecore tta'r genoteerd.

BIJ volledtg edentate kaken wordt voor de afwezlgheld van gebltselerenten
de score trcrr genoÈeerd.
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B1J aannezlgheÍd van elernenten ztJn de volgende

r: wortel(reet) d.w.z. elerenten lraarvan minder
aanrezÍg ziJn (wegens cariëe of trauna)

e: elerent aanwezlg (extracÈle gefndlceerd) ou
parodontale toeBtand (horlzontale nobllltelt
van reer dan 2 nrn)

6cores mogeltJk:

dan twee opstaande wanden

redenen van:
en/of vertÍkale nobllirelr

f:

h:

1:

J:

fractuur van geblÈselerent È.g.v. trauua (rreer dan 2 mm van de inclsalerand). Met naÍ,e b1J fronteler=nten za1 hrerbtJ sprake kunnen ziln------
hoekopbouw (biJ frontelerenten). Omvang van de hoekopbouw ia hterbljolet van belang

blljvend elerent net gegoten restauratie (d.w.z. ntet volledlge kroonl
m.a.rr. Íu-, onlay, partlgle kroon)

bllJvende elerenten voorzlen van een krooo wegens trauoa (front). scorettltt wordt gegeven ars zeker is dat een trauna de oorzaak voor de kroonis. Mocht bllJken dat ook cariës (of grote restauraties) een rol
gespeeld hebben dan wordt de ecore ,,ktt gegeven

bltJvende elerenten voorzlen van een volledlge kroon

perelsterend rnetkel-ement Í.p.v. bllJvend gebiteelerrent
(ongeacht condlrle)

elerent partleel doorgebroken en verdere doorbraak ltJkt nÍet nogeliJk(dwarsllgging). l.íet na6g zal deze ecore van toepassing zlJn blJ àe
derde molaren

functlonele wortel(rest) al of niet net kapJe (ten behoeve van
ove rkapplngsprothe se )

composl.et restauratLe ln occlusale, mesiale of dlstale vlak van eenpraenolaar of molaar. Met nare blJ de eerste praernolaar zal hlervan
sprake kunnen zlJn

BIJ een score f, 1, i, k, rr, p en z wordt eventuele aanwezige ultgebrelde
carlës en/of noblllteit van het element a11een vastgelegd ln de zin, dat
het betreffende elenent een score 're" kaÍr kriJgen. voorwaarde hterbij rs
dat op bagis van een subJectleve beoordeling verdere restauratleve
behandellng niet ls gerndiceerd (score ttet' prevaleert boven andere
nogellJke ecores dao).
Aanwezlge gebÍtselerenten, die aan geen van bovengenoemde criterla
voldoen, worden 1n deze eerate globale beoordellng verder buiten
beschouwlng geraten (d.w.z. de hlervoor op het scoreformuller
gereserveerde kolornrren worden nlet ingevuld). voor ecorlng van opgevulde
extractiedlaatemen wordt verrrezen naar hoofdetuk g van dÍt protocol.

k:

m:

p:

za
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geea ultrEeubare prothetÍsche .]rioatz 
o

frare prothese - Bchakelprothese
- vrlJ elodigend aan

één ztJde
- vrlJ elndÍgend aan belde

zlJden
- vriJ elrdigend en seha-

ke1

partlële plaatprothese - spootr-protho5e

vorledrge prothese - overlgs

ove rkappl.qgsprothe ae
defect-protheee

7 . DE AA}II{EZIGflEID VA}I PROTIIETISCTTE VOORZIENII{CEN

Deze worden afzonderlUk geecoord in de onder: en bonenkaak:

code 0
code t

code 2

eode 3

code 4

eoÍle 5
coile 6
eode 7
code I
eode 9
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8. VOORKOMEN EN OPVULLING VAN EXTRACTIE-DIASTEMEN

Van elke partlële prothese wordt het aantal en de plaats van de
kunsEelerrcnten gereglstreerd en van bruggen (gegoten en/of etebruggen) het
aantal en de plaats van de dunmy-s.

De omvang van nlet-opgewlde extractie-dlastemn wordt genoteerd,
ultgedrukt ln het aantal premolaar-equlvalenten (aantal afronden tot een
heel getal, d.w.z. 1r2 etc. prern. equlvalenten). ExÈractle-dlastenen
worden vastgelegd uet de (eventuele) prothese ln sltu. D,e volgende scores
worden hlerblJ gebrulkt:

score 0: geeD extractledlasteren nrcer aanwezÍg
score 1: extractiedLasteren ter grootte van I preraoraarbreedte (d.w.z.

0.5 en ( 1.5 prenolaarbreedte); nlet opgevuld
score 2: extracÈiedLasteen ter grootte van 2 premolaarbreedten (d.w.z.

1.5 en ( 2.5 premolaarbreedte); nlet opgevuld
score u: dlasteem opgevuld door uLtneenbare prothetleche voorzLenlng
score d: dlasteem opgevuld door ponElc (onderdeel van brug)
score b: dlasteen opgevuld d.n.v. eÈsbrug

ExtracÈledlasteÍEn (of diasteren door afwezlgheld) van verstandeklezen
worden bulten beschouwing gelaten. BIJ dtasteren van elndstandlge
elerenten (bljv. dlaeteren t.g.v. exEractie van tweede molaar) wordt een
score 2 gegeven.

z



9. PLAQUE

Plaque wordt gescoord volgens de criÈerla van Green en vermillion (1960).
Plaquescorlng vindt plaats blj de volgende gebitselenenten: het buccalevlak van de 16 cq 26, het rabrale vlak van de rl cq 3r en het 1ing"aË-vlak van de 36 cq 46. Bij ËEïnrbreken van één van a" 

"t.r.rrt6iËÈge-eÍ.I vervangend elernenÈ genoÍlen. Het vaststellen van hetrrplakoppervlak,t
vindt plaats door vanaf lncisaal/occlusaal het betreffende vrak Det desÍkkelvornige sonde af te tasten. De sonde wordt hlerblj nagenoeg para1.Ie1
aan heE vlak van het gebitserernent gehouden. Het af te [astàn vlak (in
meslo-dlstale rlchting) ls in flguur 9.1 aangegeven.

Figuur 9.1. Het af re tasren vlak (in mesio-dÍsEa1e rÍchtlng) bij de
plaque re glstratle ( gearceerd )

De volgende scores bij de plakreglstratle worde' gebrurkt (Green enVermillion, slmpllfled, 1960):

score 0: het vlak is vrlj van plaque
score l: plaque kornt al1een voor op heË cervicale derde deel van het vlakscore 2: plaque komt voor op heu cervlcale en rniddelsÈe derde deer van hetvlak
score 3: plaque komt voor op het cervicale, rnlddelste derde en op heÈocclusaal c.q. lnclsaal gerlchre derde deel van het vlakscore n: nlet van toepassing (eleoent af.wezí'g)

Blj afwezlgheld van het betreffende element wordt een score "n'r (nlet vantoepassing) genoteerd. rn figuur 9.2 zrjn de plaqueoppervrakten en dehlerbij behorende criteria afgebeeld.

Figuur 9.2. Plaqueoppervlakten
Vermll1ion, 1960).

V. a25
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en bljbehorende criteria (Green en
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l'O. TANDVLAKSCORES

B1J de beoordellng van de tandvlakken worden de kroon en wortel van de
gebitse1ementen@abeoordee1d.B1Jdebeoorde1ingvandekronen
van bllJvende molaren worden de palatlnale flssuren van de bovenrnolaren en
de buccale plts van de ondermolaren apart beoordeeld.

Geen tandvlakscore van de kroon vlndt plaats indlen biJ de
s ls toegekend:

score r
score J en k
score m

score p
score w

score x:
score l:

score 2:

score 3:

score 4:
score 5:

: wortel(rest)
: volledlge kroon
: perslsterend nelekelerent
: partÍëe1 doorgebroken elenent
: functlonele wortelresE

Vanzelfeprekend vtndt btJ afweztgheld van een gebltselernent (score cr Br g

en È) ook geen tandvlakscore van de kroon plaats.

10.1. Onderzoek: kronen

Beoordellng van de kroonvlakken vlndt prlmair vlsueel plaats. Slechts bij
twiJfel wordt voorzlchtig gesondeerd. De volgeode codes worden gebruikt.

score 0: geen caví.telt (deoÈlnelaesie) of vull1ng aanweztg. Als ttgaaf"

worden ook gescoord:

- white spots (onrkalkingen)
- verkleurde of ruwe plts/flesuren
- rrsticky flssurestt waarln de aonde wellswaar bl{ft steken, maar

die geen dutdellJk verweekte bodem, ondermlJnd glazuur of
verweekte wanden hebben (zle ook algerene crlterla)

Glazuurdefecten (ontkalkingen oet glazuurdefecu) worden a1s

"gaaftt gescoord. Pae blJ dutdellJke dentinecariës score l. BtJ
twlJfel altUd als geen denÈlnecarLëe scoren.
vlak nlet te beoordelen (blJv. t.a.v. een orthodontlsche band)
cavlteit, dentlnecartës (nlet tot aan de pulpa; m.a.!r. klelne
cavlte it )
TlJdeliJke vu1-l1n9 wordt gescoord als restauratle (score 3)
cavitelt, dentlnecarlës, wel t.ot aan/ln de pulpa; m.a.w. grote
cavltelt
restauratle zonder dentLnecarlës elders Ín het desbetreffende
vlak of aan de vullingsrand
restauratie oet dentlnecarlës elders ln het vlak (score I of 2)
resÈauratie met dentlnecarlës aan de rand (zgn. sec. carlës)
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score -: restauratre zooder dentlnecarÍës elders ln heÈ vlak of aan d.evullÍngsrand, maar ret één of oeer van de volgende kenoerken:score 6: - fractuur ln:
- reatauratle (bulk of lsÈhmue fractuur)
- vlak, dlrekt grenzend aan restauraÈierand (biJv.

knobbel fractuur)
- wlllng en vlak(ken)
BrJ een fractuurllJn ln een reetauratle en aanwezlgheld van beldedelen van de rearaurarie (bulkfracruur =-;.;;;;: rndien één vande belde delen vaa de reetauratle blJ ."r, fr""trrír afwezig Ís:- r.er dan de helft van de restauratre van t"t g""""t.ureerdevlak afwezlg (bulkfractuur = score 6)- nlader dan de helft vau de restauratle van heÈ gerestaureerdevlak afwezlg (randfractuur= score 7) 

!

Ter nadere toelichtlng van de score nog het volgende:

.Alle 
vlakken waar de reBtauratle

,ft ",ï"fi :":::Í:.iïli:ïhet gerestaureerde vlak afwezlg ls
- restauratle _zLt 10s. Alle vlakken waar zlch een l0sserestauratle bevÍndt, kriJgen een score 6

i;uI""oo.u- ""r k.ob dlrect grenzend#;ra-rEiEïiE-idweÍEn. De vlakken waarin detrblootliggendetr reetauratleranden liggen, worden gescoord

score 7: - duldeliJke randbreuk van glazuur en/of restauratÍe (geenknobbelfractuu.r), dle lekÉage rot in denÈine nogellJk naakt.Ale krÍrerÍum. hlerbiJ,wordr gebrulkt glazuui/JeitrnegrensduÍde1ÍJk zÍchtbaar of te soideren. sónde dreni--hrerur3dgldeliJk tusaen elerent en reaÈauratle lngebracht te kunnenworden' ook.kan-de- aanwezÍgheld van een aïraeii3te verkleurrngvan het tandweefsel aan de iand van a. 
""rir"..rie ,o.d.ngebrulkt.

Ter nadere toelÍchtÍng zlJn de volgende afspraken t.a.v. score ,,7,,
geuaakt:

. 

n"ï l. ";:;".1 :::::"::ËïJ" ï.,het gereetaureerde vlak afwezlg 1s

";:.í::Í:"'0 

,"
; i;;ffi*it"i:-;-==" 

'"
restauratie en het e1erent gebracht kunnen ,o.a.i.Indlen her glazuur duldeliJk geabradeerd is of er ls geenglazuur oeer-aanwezÍg (bljv. voorblJ de glazuur_;erent_grens)
dan geldt alleen het crltàrÍu. "sp1!ei;,.o------ 

'



V.a28

score 8: - dutdelÍjke overhang of onderstaan van het cervlcale gedeelte
van de restauratie dle locale lrritatle van de glnglva
oplevert. De overhang of het ondergtaan noet mlnstens een 0.5
mm zlJn; te neten rnet de l{ll0-pocketsonde.

score 9: - ontbreken van approxÍnaal contactvlak (punt). Het ontbreken van
een contactvlak (punt) wordt vlsueel beoordeeld (droogblazen).
Alleen bil twlJfel wordt dentiÏéo-Ë's gebrulkt. BIJ twee aan
elkaar grenzende restauratleg (ree. en dlst.) krUgen betde
restauratie(-vlakken) de score 9.

ConËactvlakken worden alleen beoordeeld blJ:

- aanwezlgheld van nlnlnaal één restauraEle (approxlnaal) ln
één van de twee aan elkaar grenzende gebÍtsvlakken

- aanwezlgheid van een buurelenent of dlasteembreedte tussen
gebltselerenten van nlet meer dan I mm. (2x knopJe van
WtlO-pocke Esonde )

- lndlen er geen sprake is van een itnaÈuurllJkt' dlastemngeblt.
Referentle vorrot hÍerbiJ de aaatoole van het elenent en de
overlge aanwezlge elementen.

- bliJvende molaren en praemolaren. BIJ frontelerrenten vlndt
deze ecore g§! plaats.

BIJ combinatles van de scores 41 6 tla 9 (bfjv. een score 6 en 7 btJ
dezelfde restauratle) wordt de Laagste score ln getal genonen. Score 4 of
5 prevaleert altijd boven de 6core6 6 tla 9. BÍl ÈrrUfel tussen twee
scores wordt altlld de laagste score genoteerd.

BIJ tandvlakscore worden daarnaast nog de volgende letters
gebruikt:

score s: gesealde flssuur (wordt bij Dl'ÍFs-berekenlng als gaaf beschouwd)
score f: vlak ls voor ÍEer dan de helft afgebroken (tandweefselfractuur)

en verder gaaf. BiJ restauratÍ.efractuur (bulkfractuur) wordt
score 6 genotrEn. BIJ randbreuk van glazuur ln comblnatLe net
restauratle wordt score 7 genoteerd.

Be langrll k

RestauratÍes, die een score 3 hebben gekregen biJ het tandvlakonderzoek
(d.w.z. de approxÍmale vlakken) worden naar tandsteen-, pocket- en
bloedlngsrelglng nogmaals beoordeeld 1n hoeverre de score 3 veranderd noet
worden ln ecore 6, 7, 8 of. 9.

10.2. Onderzoek: wortel

A1le wortelvlakken van aanwezlge elerrenten 1n de Èe onderzoeken kwadranten
worden beoordeeld.
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Geen Eandvlakscore van de wortel vond
e lgende

plaaus indien bij de
scores is toegekend:

score r: wortel(rest)*
score o : persisterend melkelernent
score p : partiëel doorgebroken elernent

* slecht.s alleen r^Tanneer er duÍdelijk sprake is van een achEergebleven
wortelreSTT3 wortelresEen die 1n prlnclpe nog opgebouwd kunnen
worden, vindt we1 een wortelvlakbeoordellng plaats.

Vanzelfsprekend vindt ook geen score plaats, lndÍen geen Ííortelexposltle
kan worden waargenomen.

Bij elementen beperkt het tandwortelonderzoek zich tot de buccale en
palatinale, respectievelljk linguale vlakken (van contacEpunt tot
contactpunE). Alvorens tot heE wortelonderzoek over te gaan, wordt eerst
de mate van exposlEie vastgelegd meE behulp van de WllO-pocketsonde.
TandwortelexposltÍe kan (klinisch) worden gedefinleerd als de zlchtbare
afsEand tussen de bovenrand van de ginglvazoom en de glazuur-cement grens.
De scoringsrnogelijkheden zijn:

score 0: geen tandwortelexposltle (geen blootltggend wortelvlak)
score l: tandworEelexpositle, kleiner dan of gelijk aan 3,5 rnn. (( 3,5mm.)
score 2: tand$TorEelexposÍtle, groter dan 315 mm en kleiner dan 5,5 mm

(zwarte gedeelte van lfHO-sonde; (3,5 mm.) score 2 ( 5,5 mm.)
score 3: tandwortelexposlt.Le van meer dan 5,5 mm. (> 515 rnm.)
score x: beoordeling niet mogelijk wegens aanwezigheLd van (veel)

tands Leen.

Blj een volledlge kroon, die verloopt over de glazuur/ceÍEntgrens eo
waarbij daarnaast nog wortelexposltLe bestaaE, wordt de xlate van
tandwortelexposiEie bepaald door een schaLtlng van de 'rdenkbeeldige"
glazuur/cementgrens (mede op basls van de buurelementen).
Bij het vaststellen van de mate van tandwortelexposlEi.e wordE de
"grooEsterr expositie a1s crlterlum voor de beoordeling gebrutkt. In figuur
10.1 wordf bovensÈaande geIllusEreerd.

Figuur l0.l Het beoordelen van de maEe van Eandwortelexposlrle (score l).
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Indieo Eandwortelexposltle aanwezlg ls, !Íordt het blootllggende
rrorteloppervlak vervolgens beoordeeld. De hÍerbtJ behorende scores zlJn:

score 0: gaaf, geen abrasie of erosle ln de geëxposeerde tandwortel. Geen
zichtbare en/of voelbare oppervlakteverandering van het
wortelvlak

score y: gaaf, maar abraele of erosÍe Ín de geëxposeerde tandwortel
acore v: ttverkleurlngrr, gekl.eurde plek, zlchÈbare veranderÍng' maar nog

geen oppervlaktedestructte (aI of niet gepaard gaande rnet abrasle
of erosle). Alleen blj twljfel wordt gesondeerd

score l: verkleurde plek oet zichÈbare (wrs. nlet tot. aan/ln pulpa; klelrp
cavltelt) oppervlaktedestructie. e'e@ten wordt 1n het centruo van
de laeele (al of nleÈ gepaard gaande ret abrasie of erosle)

score 2: verkleurde plek met zÍcht.bare weefseldestructle (wrs. tot aan/ln
de pulpa; grote cavÍtelt). A1 of nlet SePaard gaande met abrasle
of erosle. Geneten wordE in het centruo van de LaeeLe

score 3: restauratle zonder cavitelÈ elders ln het vlak of aan de
vulllngrand

score 4: restauratle met elders cavltelt ln heÈ vlak (niet aan de
vu11Íngsrand)

score 5: reatauratle en grenzend daaraan wortelcarlës (zgn. eec. carlës)
acore x: wortelvlak fl1et te beoordeleu l.v.m. aanwezlgheid van (veel)

Èandsteen
score k: ríortelvlak betrokken blJ kroon

Indlen een kroon het wortelvlak (ten dele) bedekt, maar tegellJk een
c-avltett aan de rand waarneenbaar ls, geldt de score 5. Een kroon mt
daaraan grenzend een (goede) aoalgaam/cooposlet restauratle ln het
wortelvlak kriJgt een score 3.

Een kwallteitsbeoordellng van de restauraties ln het wortelvlak vlndt nlet
plaats.

I0.3. Enlge opnerklngen en rlchtllJnen t.a.v. het kllnlsche kroon- en
wortelonde rzoek

Grote cavLtelten leveren over heÈ algereen welnÍg problernen op biJ de
diagnostisering. Het zlJn met narre de kleinere cavitelten, die noelllJk te
dÍagnostiseren ziJn. Beglnnende laesí.es kunnen naar localisatle
onderverdeeld worden in drle caEegorÍeën, leder neÈ zlJn speclfleke
diagnostlsche overweglngen. Deze categorieën ziJn:

A. Plte en fÍssuren op occlusale, buccale en palaÈlnale vlakken*

Deze gebieden worden gedlagnostiseerd aIs carleus lndlen
(alleen biJ twÍJfel sonderen) één van de volgende tekenen van
aantastlng waarneembaar ls :

l. verweklng van de bodem van het gebled
2. opacitelt van het gebled als teken van ondermijnd of

gedeolnerallseerd glazuur
3. verweekt glazuur, grenzend aan het gesondeerde gebled

(het verweekte glazuur ls ret de sonde hreg te ttschrapentt)
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Met andere woorden: een dlepe pit of frssuur waarln de sonde blijft
steken, is op zichzelf géén bewijs voor tandcarlës. D1t moet altijd
gepaard gaan met één van bovengenoemde symptomen. De sonde ma[-EFte.
al1een maar in geval van twljfel worden gebrulkt.

* N.B. Cariës op de knobbels van geblÈselementen wordt als
f issuurcarlës be schouwd.

B. Gladde vrije vlakken (buccale (labiale) of 1lnguale/palarÍnal.e
vlakken* )

Deze gebieden worden als carleus gediagnostiseerd lndien zij zlJn
gedecalciflceerd of als er een white spot aanhrezlg ls als teken van
"subsurface'r demlneralisaÈie en als de verweekte bodem van het gebled
waarneembaar ls.

* N.B. Carlës op de inclsale randen van fronEelerenten wordt bij dettplts" van deze elemenEen gescoord. Bij een comblnatl-e van
mogelljke scores wat betreft ,,piEs" en incisale rand van
hetzelfde element, wordE de ,tzwaarstet, beoordeling vastgelegd.

C. Approxlmale vlakken

Bij afwezigheid van een buurelerpnt geldt hetzelfde a1s onder B. voor
gebieden die niet direcE vlsueel te diagnostiseren zijn geldt het
volgende criterium: een duldelijk waarneembare disconÈinuitelt van hetglazuur. rn posterlor erementen is visuele waarneming van ondermijnlng
van de marginale crista nieE voldoende bewijr: voor een approximale
laesie. In een derget:.5ke--ffiàE-?Ënr d.m.v. transillluminatie
regelijk een verlies van EranslucenEie tor in het denEine van het
desbetreffende vlak waarneembaar te zijn. Transllluminatle vormt
eveneens een hulpmiddel bij het dlagnostLseren van approxlmale laesles
ln frontelementen,
Blj toepasslng van eerder beschreven cri.Eeria blJ het kllnlsche kroon-
en worEelonderzoek zijn daarnaasË nog de volgende regels van
Coepassing.

- Een approxlmale caviteít, waarvan de glazuurwand is gefrakÈureerd
voorblJ de mesio*buccale, meslo-lingua1e, dlsto-buccale of disto-
linguale lljnhoeken, wordt alleen als een cavitelt van resp. het
buccale of 1lngua1e vrije vlak gerekend indlen op heË resEerende
vrlje vlak een wiÈte vlek, grenzend aan de cavlteiÈsrand, aanwezlg 1s
waarin ook mogelljk een cavltelt bestond.
De cavitelt en white spot tezamen dlenen hlerbÍj een omvang van nreer
dan de helft van het betreffende meslobuccale (-palatlnale) of
disÈobuccale (-palaclnale) te bevat.ten. (zie onderstaand flguur).
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Een approximale caviteit waarbij de crisÈa van heE occlusale vlak is
weggebroken, wordt al1een a1s occlusale caviteit genoteerd indien een
occlusale pit of fissuur bij de fraktuur 1s beËrokken. Voor
approximale vulllngen geldt hetzelfde ln deze siEuatle.
Een pitvulllng, die uitgebreld 1s ÈoL een duldelljk gingivale
vu11Íng, wordE zowel ln de ptt, als ln het vrije vlak-vak genoteerd.
Hetzelfde geldt voor occlusale vulllngen die tot het glngivale
gedeelte zijn uit.gebreid (zle ondersE.aaode figuur).

eb)t--l
Occlusale vull1ngen die over de rand van het vrije vlak nlet verder
dan I rnm doorlopen worden ultsluitend occlusaal genoEeerd.
Vullingen in approxlmale vlakken van boven- en onderlnclsleven, die
een deel van de buccale of linguale vlakken omvatten, moeten toch
beoordeeld worden a1s éénvlaks-vu11ing. Men beoordeelt deze a1Ieen
a1s Èweevlaks-vulllng indien het duldelijk ls dac de vulling in het
E.weede vlak het gevolg is van vrlje-vlak carlës (dus langs de ginglva
verloopt) of van carlës van de palatinale plr ln heE betreffende
v1ak.
Inclsale hoeken blj voortanden worden nieE beschouwd a1s "aparte't
vlakken. Indien eeo restauratle zlch beperkt toE de mesiale hoek en
gelocallseerd blijft tot boven het conEacËpunt, wordt deze
restauratie nieE gescoord. (N.8. Btj de e1eÍDenLscore wordÈ we1 score
h gegeven). Overschrijdt de resEauratie het contactpunt, dan wordE
approxiroaal een restauraË1e gescoord.
Coronale cariës beglnt op of boven de glazuur-cementgrens van een
gebitselenent. Als zowel de kroon (coronaal) en het wortelvlak door
een laesle zijn aangetasL, ls het noodzakeltjk de "oorsprong" van de
laesle vasE Ëe ste1len. Arbltalr is de volgende regel van toepassing:
als meer dan de helfu van een laesle boven de glazuur-cementgrens
ligt wordt aangenomen dat de oorsprong van de laesie coronaal is
gele gen. A1s meer dan de helft van de laesÍe op het wortelvlak
11gt, dan wordt coronaal niets gescoord. I^Ianneer de laesie zowel de
wortel a1s de kroon gel1jke1ljk Ín omvang onvat, worden belde vlakken
als carlës gescoord. Bij resËauraties geldt deze regel ook.
Ter nadere precizering nog het volgende. Een goede restauratie ln de
kroon, doorlopend tot op het wortelvlak, maar niet verder dan 2 mm.
van de (denkbeeldige) glazuurcement-grens wordt alleen gescoord 1n
de kroon. OverschrijdE de restauratie de 2 mrn. dan zowel ln kroon a1s
worEelvlak scoren. Daarnaast zljn nog de volgende afspraken genaakt
(zle onderstaande tekening).
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worlel scoÍe o

>2mm

kroon:scoíe 3 3 3 3

Niet-vitale elettenten worden gescoord als vltale eleuenten. Indlen
eeo restauratie Ín een nÍet-vitaal eleÍrent nogelljk alleen is
aangebrachL in het kader van een endo-behandellng, wordt de
restauraEle gescoord a1s was hlj gernaakt vaildege cariës.

Ilypoplas tische e lementen.
Indien na te gaan ls of een restauratÍe op een hypoplastlsch elenent
ls aangebracht om esthetische redenen en nlet wegens cariës, wordt
deze niet gescoord.

C,ebandee rde gebl t se lernenten (e lemente n me t bracke ts ) .
Alle zlchcbare vlakken van een elernenE hrorden voor zover
mogelljk beoordeeld volgens de gebrulkel-ljke criterla. Met
name het cervlcale vlak dient te beoordelen te zljn.

BlJ het diagnostiseren gelden daarnaast nog de volgende algemene
regels:

- staln of pÍgmentatle alleen wordt nlet beschouwd als een
lndlcaÈ1e voor een laesle

- Een tand ls geërupteerd aLs enlg deel van de kroon (knobbels)
zlchtbaar is (door de glnglva ls geërupceerd)

- Bij overtallige elemnten bepaalt de onderzoeker welk eleoent het
rrlegiEÍemerr elenent 1s. A1leen dat eleuent \íordt beoordeeld

- Wanneer zowel een rnelk- als een blijvend elernent "dezelfde" plaats
innemen, aTordt alleen het bllJvende elernent beoordeeld
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I1. TANDSTEEN

Beoordeeld wordt het vóórkomen van tandsE.een op de buccale vlakken van
a1le elementen van de bovenkaak en op de 11nguale vlakken van de elementen
van de onderkaak in het desbetreffende kwadrant. t-teÈ behulp van de 550-
I^IHO-pocketwordtperv1a@tsen(1nÈermitterend)
gesondeerd of subglnglvaal tandsteen aanwezig ls. Supraglngivaal wordt 1n
prlnclpe vLsueel waargenomen (controleer met sonde of debrls "verkalkt"
Ís). De beoordellng van de aan- of afwezigheid van tandsteen vlndt plaats
nadat het desbeËreffende kwadrant met lucht 1s drooggeblazen. Het
buccale, respectlevelijk linguale vlak loopt tot aan belde ("denkbare" bij
afwezlgheld van buureleuent.) cont.acEpunËen blJ deze beoordellng (figuur
11.1).

Figuur 1I.1. Omvang van het ce beoordelen buccale, respectlevelijk
1lngua1ev1ak bil tandsteeÍrreglstratle.

De gehanteerde scores blJ de tand6Èeenreglstratie zljo:

score 0: geen tandsteen aanwezlg
score l: alleen tandsteen boven de glnglva
score 2: tandsteen geheel o-Fl-edeelceltJk onder de gingiva
score 3: excesslef veel tandsteen onder enE-f boven de glnglva

Bij afwezlgheld van het betreffende element wordt score "n" genoteerd.

Flguur 11.2 toont de tandsteenlocatle en de daarbll behorende crlterla.

Flguur 11.2.

0

Tand s teenlocatle en bijbehorende crlteria.
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BlJ héÈ aftasfea van het subgrnglvale wortelvlak í.s voor de seore"subgÍnglvaal taadsteen" een verel.gte dat de eonde op een '.obJect" stuLt,dat slechts door een laterale beweging van de soade iepaseeerd. kan worden(ftguur 11.3)

N
ltguur 11.3. Subginglvaal taadeteen (laterale beweging van de gonde

noodzateltJk).

subglnglvaal tandsteen, dat ook gedeelteliJk eupraglnglvaal zlchtbaar r.s(vaak donker gekleurd), wordt eei score 2.
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12. POCKETS

De diepte van de sulcus glnglvalls of van de pocket wordÈ geneten met
behulp van de I^IH0-pocketsonde (550 W[O-pockeÈ gauge (621)). Er wordt op de
volgende plaaEsen gesondeerd (bij bovenelementen disto-buccaal, buccaal
mldden, mesio-buccaal; bij onderelementen dlsto- en mesÍollnguaal en
linguaal midden). Blj het sonderen van de sulcus/pocket mag de
"werkkrachË" niet meer dan 25 gram bedragen. Bij heE lnbrengen van de
sonde ln de sulcus/pockeË moet de sonde ("ballpoint") de anatonische
confÍguratle van het worteloppervlak volgen (richtlng apex).

De hoogste waarde van de neEingen per element (d.w.z. van de drie neclngen
per element) wordt genoÈeerd a1s elenentscore:

score
score

score

score

0:
l:

pocket nergens dieper dan 3.5 mn. (( 3.5 mn.)
pocket maxlmaal tussen 3.5 mm en 5.5 mm dlep
marginale ginglva gesltueerd t.h.v. z\rarte gebled van de
sonde (3.5 ( score 2 ( 5.5 mm.)
pockec maxlmaal meer dan 5.5 m dlep; znarte
niet zÍchËbaar () 5.5 mm)
pocketmeÈlng nÍet goed nogelljk (bfJv. t.g.v.
doorbraak van elementen)

). gebied van de sonde

pseudopockets blj

Bij afwezlgheld van het betreffende element wordt score "n" genoteerd,

Figuur 12.1 ÍllustreerÈ verschillende scores by pocketnetlng n.b.v. I{lI0-
sonde. BiJ twljfel (d.w.z. 1n overgangsgebÍeden tussen twee scores) wordr
altiJd de laagste score genoÈeerd.

FÍguur 12.1 . Dlagnosecrlterla blJ pocketmetlng n.b.v. I{Ho-pocketsonde.
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13. BLOEDINGSNEIGING VAIT DE GINGIVA

BlJ het onderzoek wordt de gonde tn de sulcÍ van de deebetreffende
elenenten lngebracht. Dtrekt daarna nordt de oate van bloeding beoordeeld.
Waoneer Ín een kwadrant de aulcl vao alle elenenten zlJn geaoodeerd worden
alle plaatseo een tweede laal (vleueel) op bloedlng beoordeeld.
TueeentlJds nag de proefpereoon nlet ellkken of zlJn nond sluiten.

score 0: blJ eerate en blJ tneede beoordellng geen bloedtng
score 1: blJ eerste beoordellog geen bloedlng, blJ tweede

beoordellng ultslultend een of oeer puntbloedlogen
acore 2: biJ eerste beoordellng geeo bloeillng, blJ tweede beoordellng meer

dan puntbloedtng
scote 3: biJ eerete beoordellng bloedlng
acore x: beoordellog van de gulcusbloedlog Írlet nogeltJk 1.v.n.

"vollopen" vaa de sulcus door ernetÍge bloedlng biJ
één van de buureleneaten

BÍJ de beoordellng van de bloedingenelglng van de gtngÍva wordt bÍJ de
eeraÈe waarneulng gekozen voor de score "0" of "3". BtJ de tweede
beoordelÍng ken dan al-leeo oog een correctle voor de score "0" (d.w.z.
wordt "1" of. "2") plaatsvlnden.

BlJ afwezigheld van het deebetreffende elerent wordt Bcore "n" genoteerd.
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14. AI.GETMNE RICITTLIJNEN I.{ET BETREKKING TOT HET SCOREN VATI DE

uc

14.1. Tandsteen

Subglnglvaal

1. Noteer alleen een score 2 wanneer een duldellJke rÍchel/rand van
subglngÍvaal gelegen tendsteen te eooderen ls. In het algeneen bevlndÈ
zo-n rand zlch ln de boveoete helft van de pocket.

2. Nlet Ín elke pocket bevlndt zlch eubglnglvaal tandeteen.
3. Let vooral 1n pocketa ( 3.5 m op de aanwezlgheld van tand8teen. Dlt

tandsteen draagt wezenllJk bÍJ tot de CPITN-ecore voor obJectieve
behaodelbehoefte. DÍt laatete geldt nlet neer wenneer de pocket ) 3.5
om le (ecore 1 of 2).

4. Vaak le aubglnglvaal tandsteen vlsueel naarneembaar, rranneer een rlchel
zlch bevlndt ter hoogt.e van of onniddelltJk onder de rand van het
tandeteen (schernert door).

5. Ale Je tlriJfelt, dan Le er geen tandeteen!! Nlet elke rusheld ls
Eandsteen.

6. Iloud het blad van de pocketaonde onder eea klelne hoek ten opzlchte van
het af te tasten tendoppervlak, en oefen een llchte doch expllcÍete
krecht ult ln de rlchtlng van dltzelfde oppervlak. Maak op en neer
gaaade beweglngen met de eonde.

7. Bedenk dat de vestibulalre resp. llnguale vlakken afgetast worden van
halverwege het dlstale tot halverwege het oealale vlak.

8. Geef voor het subginglvaal ontgtane tandeteen (bruin/zuart) altiJd
ecore 2, zowel blJ eubglnglvale als perlmarglnale locatÍe.
Geef alleen een acore I blJ duidellJke supraglnglvale locatie als
gevolg van tandvleeerecesele (zle ook ooder Bupraglngivaal tandsteen
pt. 2).

Supraginglvaal

1. IIet betreft hler ln het algeneen utt/krlJtachtlg materlaal dat een
eupraglngivale oorsprong heeft (epeeksel), en visueel waarneenbaar ls.

2. Scoor hlervoor een 1, zowel bÍJ supraglngÍvale als perlnarglnale
locatle.

Excessleve hoeveelheden taÍrdsteen

1. Score 3 wordt alleen gegeven als er abnornaal grote hoeveelheden
eupraginglvaal (wlt/krtJtachttg) en/of subgÍngtvaal (zwart-bruln)
tandsteen aanwezlg zÍ.1n.

14. 2. Pocketeondeerdtepte

1. Iloud de sonde zodanlg dat het blad - ziJ het onder een kleine hoek oet.
het tandoppervlak ten behoeve van het opaporen van tandgteen - in één
vlak llgt met de lengËe-as van het element. ÀpproxÍmaal houdt een en
ander Ln dat dlt blad zo dlcht nogellJk tegen het kontaktpunt van tuee
eleoetrten aanlÍgt en nlet schuÍn onder daÈ kontaktpuot wordt lngestoken
(Dtt laatste wordt alÍ6''EGi-gedaan om tandsteen op Èe sporen, doch
nlet om de eondeerdlepte af te lezen).
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2. KlJk btJ het aflezen zoveel nogeltJk loodrecht op het blad van de
pocketsonde oo afleegfouten te voorkonen. Houd blJ lndlrect aflezen de
roodsplegel 26, d,at Je d6ór de splegel reer loodrecht op het blad van
de eonde kljkt.

3. KUk blJ het aflezeo van de sondeerdlepte naar dle plaats op het
sondeblad die naxÍnaal contact heeft oet de glnglvarand. Dit is de
glnglvaraad aan de bultenzijde van het blad, en nlet v66r of achter het
blad. Eea eo ander ls vooral van belang Ín het a!fr,óïlnale gebled, waar
de gloglvarand veelal onder eea hoek loopt teo opzlchte van het
sondeblad.

4. BÍJ locatle van de gÍnglvarand ter hoogte van een schaaLgtreepje (3 m.
reep 5 nm. ) wordt de laagete sc

14.3. Bloedingenelglng

1. Beweeg de eonde op en neer gaqnd van dletaal naar neslaal over het
vestibulalre c.q. llnguale vlak.

2. Callbreer Jezelf geregeld aan de hand van de in de bue aanwezlge
eallbrEtie8onde (Iilanneer de lndlcatorstlft zlch boven het bovenste
echaalstreepJe van het soadeblad bevlndt la de uitgeoefende kracht + 25
gran).
Steun de soade niet te dlcht btJ het te aonderen eleneot af.
Elke bloedlng, hïoZ-TïéTiiïöE, wórdt gescoord.
Iíanneer eventueel opgerekt bloed van het ene e}ement (A) wegvloelt naar
een buurelenent (B) daa geldt de volgende seoringeprocedure:
a. santreer een elenent (A) eea 3 scoort en het bloed van (A)

onntddelllJk na sonderetr ultstroont naar het nog Èe beoordeLen
eleuent (B), dan krlJgt elenent (B) een acore x;

b. rranoeer een elenent (C) een 0 scoort blJ de eerate beoordeling, en
bloed van een buureleuent (D) Det een ecore 2 of 3 stroont, voordat
de treede beoordellng nogellJk Is, ult over element (C), dan krlJgt
eleuent (C) ecore x;

BovensÈaande geldt naÈuurlljk alleen in dle situattes dat het gehere
veetlbulaire c.q. llnguale vlak van het "overgtroonde. elenent
oabeoordeelbaar í.s geworden. Dit laatsÈe za]- zí.clr. vooral voordoen in
geval a., ondat dan de kane groot is, dat Eet de eonde het bloed van
element A wordt u-Ltgeeneerd Jver het gehele oppervlak van element B.
Let vooral op de bloedlngenelglng ln pockets 3.5 on én zonder tandateen
(score 0). Deze bloedlng draagt wezenllJk btj tot de cprrN-ecore voor
obJectleve behaodelbehoef te.

3.
4.
5.

6.



V. a.40

FORMULIER BÀSISONDERZOEK

St icker

Formulier
Onderzoeker
Gezondheid
LiDoositie

L-2
3-4

5

6

è 7_18

lÍax. oDening
Knappen R

Deviaties
Dwangbeet
Pijn blj functie

Liplijn
Overbite
Lachlijn
Overi et
lÍediaan 1i j n
Centr. Diasteem
Vert, Contact
Cusoidaat Relat.ie R

Interdigitatie niol R

DremoI R

mol.
premol.

molaren BK

Tevredenhe id
Beugel
Behande Iaar
LÍppositÍe

Bi i zonderheden

19-2

2l-22
23

24

25

50

5r-52
53-54
55

56-57
58.'s9
60

6l
62-63
6 4-65
66- 67

68

Occlusie
stabiliteit
Retentie
Tuber
Begrenzing
Resorptie
OnÈwerp

Hyperaemj-e
Fibromen
D rukplaats / u lcus
Flabby ridge
Rhagaden ffi".

Ui tgroei
Crowding

26

27

28

29-31
1'

33-34
35

L 36-37
38

39

L40
L 4I
oK 42-43
oK'44-45

46

47

48

49

Schi z is
HerDes

Àphten n =

Hyperkeratose
Whlte lesion
Fistel n =

;Andere slijmvlafi.r.
Reserve

69

70

7I
72

74

75

76

Kli-nisch deel o. z.
Vragenl1j st
À.T. L.
Stress li.jst
Dia' s
Röntgen
Àfdrukken
Speekseltest

77
'78

'tg

80

81

82

83

84

n
h
n
h
n
h
h
h
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v.a.42
FORMULIER BASISONDERZOEK

St icker

llax. oDening
KnapDen R

Deviaties
Dwangbeet
Pijn bij functie

Liplijn
Overbite
Lachlijn
Overjet
Uediaanlijn
Centr. Diasteem
Vert. Contact
Cusoldaat Relatie R

Interdigitatj-e niol R

" nremol R

" mol.
" premol,.

Uitgroei molaren BK

Crowding BK

Tevredenheid
Beugel
Behande laar
Lippositie

Bi i zonderheden

Formulier
Onderzoeker
Gezondheid
Lippositie

;Andere slijmvl.afw.
Reserve

L-2

3-4

5

6

9K

L9-20
2t-22
ZJ

24

50

51-52
53-54
55

56-57
58-59
60

61

62-63
64-65
66-67
68

69

10

7T

72

73

74

75

76

26

27

28

29-31
32

33-34
35

36-37
38

39

40

41

42- 43

44- 45

46

47

48

49

- -D 7-18

occlusÍe
Stabiliteit BK
Retentie
Tuber
Begrenzing
Resorptle
Ontererp

Hygeraenie
I'ibromen Bx
Drukp Iaats /u1cus
Flabby ridge
Rhagaden

Schi z i-s

HerDes

ÀPhten n =

Hyperkeratose
White Iesion
Fistel n =

L

L

oI(

OK

Klinisch deel o,z.
Vragenllj st
A. T. L.
stress lljst
Diats
Röntgen
Af d-rukken
Speekseltest

77

78

79

80

8I
82

ÖJ

84

n
YI

tt
h
n
h
n
rn
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BIJLAGE VI.a.

BRIEF AAN TANDARTSEN





VI.a.1

KATHOLIEKE UNIVERSITEIT NIJM€GEN

FACULTEIT DER GENEESKUNDE EN
TANDHEELKUNDE

InnCeliik EbiderRiologisch Onderzoek

Bijlage VI.a

PhilaF van Leydenlaan 25
Postbus 91O1
6500 HB N'imesn

Píof. Dr. R.C.W. Eurgeísd,lk
T6l. lom) 51 40 55.51 40 35Aan geadresseerden.

NijÍegen, datr.m postÍrErk.

Geachte Collega,

Zoals U risschien uit de berichtgeving jr het N.T. bekend is zat,
darkzij een subs.idie van het Praeventiefonds, door de K.U. Nj-jÍegen
o T.N.o. Utrecht tezarEn een gr6t landelijk epiderRi-ologisch tand-
heelkundig onderzoek worden r.ritgevoerd bij 3500 Nederlanders tussen
15 a 75 jaar. Dit onderzoek geniet de steun van de Maatsdappij.
Teneirde een representatief beeld van de Nederlandse be\rolkj-ng te
krijgen za1 het orrderzoek plaatsvirden op + 40 locaties verspreid
over het lard. Ook de plaats !,raari.n U practiseert beh@rt toÈ de
gesel-ecteerde 40 locaties, vandaar dat wij U bij deze nadere j.nfor-
nEtie over het onderzoek willen geven- Een beschrijwl-ng van het
onderzoek is dàartoe als bijlage bijgesloten. Het klinisch onder-
zoek in t-id geÍrEente zaf over 1 3 weken plaatsvinden in een orrler-
zoeksbus. In de 2 v,eken voorafgaande aan het kljrÍsdr onderzoek
zuLlen de probardi geerquëteerd worden door enquëteus van de
l,lederlandse Stichting voor Statistid<.
qn een zo representatief nogelijk beeld te krÍjgen is een hoge
participatiegEaad gewenst. Bij deze verzoeken wÍj U dan ook cm
Uw nede*erking door een positieve irsteuing bij event\rele vragen
van de geselecteerde probandi nilr de zir c.q, de nodzaak vm
partÍcipatie aan het orderzoek.
i,f,ellicht ten overvloede zei verÍeld dat de onderzoel€rs de uiterste
terughoudendheid jI acht zullen neÍrEn bij het geven vàn e€n oordeel
over de totale orale sit\ratie irrtien prcbandi íieàrcn nlf,chten vragen.
Daarnaast kan iJ< nog venrelden dat bij de probanói rLieÈ gevraagd
zal !$orden rnr de naam van de behardelend tandarts en dat in de
ralportage van het onderzoek geen uitkcÍIEten op locaaL niveau zu]Is
tordo verneld. De uitkcÍrsten zu]'la slechts uitgesplitst rcrden oE)

de stratj-f icatie-kennerken; leef ti jd, gesladrt r,socÍee l -econqnisch
milieu, verstedelijking en regio. Nederland is daartoe ten aanzien
van het latste kennerk in 4 regrlo's verdeeld.
'In de lrcop in rrcorkorelde gevallen op tJw [de$rerkingr te IIDgen rekenen
en gaarne bereid, irdien nodlg, nog nadere inforlnatie te versdEffen.

jk Dr. G.J. I?ujn Dr. H. Ihlsbeek
tel. 080 - 516415 tel. 030 - 394419 -

h*-
394420

Prcf. Dr.R.C.W.
te1. 080 - 5140





BIJLAGE VI.b.

BRIEF AAN PROEFPERSONEN





KATHOLIEKE UNIVERSITEIT NIJMEGEN

FACULTEIT DER GENEESKUNDE EN
TANDHEELKUNDE

Philj-ps ven léydenlaan 25
randerijk EFideriorogisch onderzo€k Tandheell<uÍde Postbus 9101

6500 HB NijnEgen

vI.b.1
Bijlaqe VI.b

Aan geadresserden.

Nijnegen, datun posurerk.

L.S.

Een dezer dagen zult U veïfit:edelijk bezoctrt ruorden door e€n rran de
erquèteurs van de Nederlandse Stictrting voor StaListiel< ten betloeve
van een bevokingrsonderzoel< naar de nond-gezondheid van de Neder-
landse bevolking.
Dit onderzoel< hDrdt uitgevoerd onder de veranttroordelljkheid van de
Urdversiteit van NijÍEgen e!.r T!,lO tesanEn.
De erquèteur za\ U vragen of U bereid bent tesanEn IIet hervhaar een
vragenlijst in te vullen.
In de w'agenlijst uorden vragen gestetd over3 IJr.r gebitssituatie, tand-
artserÈezoel<, voedingsgerconten, tandenpoetsen, klaclrten enz.

Qn een goed beeld tè krijgerr hoe de Nederlandss denl<en over hun
tanden en kiezen of over hun kunstgeblt en r.rat ze d:ar \16c)1 il9q1,
Í.Drdt deze vragenlijst afgenoren bij 5.000 llensen verspreid over
het land.

Bij de keuze van deze 5.000 nensen is geprobeerd een goede afspiege-
liJlg te krijgen van de Nederlandse bevolkirg.
Dat kan aI1een near lukl<en als zoveel nogelijk benaderde trErsonen
ook neqrerken. Ook a1s U (bijna) nooit bij een tardarts kcrftt of
als U een kunstgebit heeft,

DaarcÍn doe jk een dringend beroep op U qn - indien het erLigszi-Íls
nogelijk is - U$, ÍEdq^reikjJlg aan het onderzoel< te verlenen irxfien
U benaderd rrordt.

Uv, antvioorden zullen strjlt vertrot*relijk vlorden betrandeld en niet
bekend lrorden geneakt aan arderen.

lícogachterd,

*)'P-





BIJLAGE VI.c.

BRIEF NA ENQUETUERING





VI.c.1

KATHOLIEKE UNIVERSITEIT NIJMEGEN

FACULTEIT DER GENEESKUNDE EN
TANDHEELKUNDE

Iandeliik Epideriologisctr O:derzoel<

PhillF van Leydenl6an 25
Postbus 910'l
6500 HB Nijmesn

PÍof. Oí. R.C.W. Aur$rsdijk
Tèl- ioSo| 51 40 55 - 5'l 40 35

Nijregen, datun postrErk.

L.S.

Bij deze dar:ken w:ij U alvast v6r Ltr^, bereidheid naar onze onderzoels-
br.rs te kc[ren \rcor het nondonderzoe]<.
Zoals de enquèteur U aI verteld heeft zal dit nDndonderzoek getreel
pijnloos gebeuren. zel<er voor diegenen die niet regeLrEtig naar de
tandarts gaàn geldt dat zij nu zonder angstig te hoeven zijn toclr
infornatj.e kunnen krijgen over de toestand van hun nord.
Bij tlet orderzoek in de bus zuLl-en de volgende zaken be]<eken viorden:
- hoeveel tarden en kiezen zijn er getrokken
- hoeveel tanden en kiezen zijn eï gevuld of ÍDeten eï gevuld worden
- zijn alle vul,lingen nog van een goede ]$ral-iteit
- hoe gezond is het tandvlees
- !./aaï zit er evt. tandsteen
- zijn er koortsblaartjes enz. te zien op de slijnvliezen
- Lxapt het kaakgerarricht a1s de nond geoperxl lrordt
- stàan de tanden nDoi recht en passen ze goed op elkaar

Indien U ook of al-l-een eerr kunstgebit heeft zal de l«aaliteit van het
kwstgebit beoordeeld rrorden.
- zit het kmstgebit goed vast
- konen de kj-ezen goed op elkaar
- zijn de kaal<\^7a11en geslonken

Het getele onderzoel< zal geniddeld 20-25 minuten in beslag nenen.
À]s danl< v6r de door U besctrikbaar gestelde tijd wacJ:rt. U cp de
onderzoel<sbus nog eerl aaràige attentie.
tr< hoop, dat U a1s U door ffstandigheden op de afgesproken tijd niet
zou kufften kc[ÍEn a]-snogr een nj-eEr'e afspraak nBakt \ria het telefoon-

.mmrrEr dat op Uw afspraakkaart is verlleld.
Ter lr\drer infortatie rÍEId iJ< U nog, dat de plaatselijke tandartsen op de
hoogte zijn gesteld en de Nederlandse tardartsenorgarlisatie acllter het
doel van ons orderzoel< st at.

U nognaals danked voor tl^, nedenerking,

Prof. Dr. R.C.W. Burgeïsdijk





BIJLAGE VI.d.

ANANME SE-FORMULIER''MAND IBULAIRE DYSFUNCTIE "





Bijlage VI.d vI.d.1

nee geen pijn
ja pijn

nee niet (bijrn) uit de kqr geschoten
ja uit de k(tn geadtoten

ja bijna uit de k<rn gesdroLen

KAA8íITíDFÍ ÍfIí L-2
PRoB.NR. Í-il1-[l:-z

tro
trr
Az

no
n1

Do
DI

!ro

S[[GffiEM
)

I. iteeft U ale afgelq)en rrÉken een of nEeldere malen garprkt
Aat UW Xaatqe,^rridt geluiden ntaalce bij baregingen rran de
qdert<aak (b.v. ^t. U eet of gaapt).

nee geen geluiden
ja geluiden die ik hirrierlijk vj-rÉ
ja geluiden die ik niet hirderlijk vi-nd

2. IleefL U pijn bij L,$, kaakger{rricht bij be'í€girEen van de cdep
kaak (hec q)en en dicht d@n of het liÍiks-rechts ber,,egen).

4-

3. Heeft U pijn bij th, kaakgeuridlt als U lrw nErd ver q)erdoet
(b.v. bij gapen, het neírEo van groÈ.e haE)en, of het lanqdurig
qerfto:den van de nsd).

nee geen pijn
ja pijn

fEeft U de afgelqEn rpken een of neerdere malen gsrErkt
dat U pijn of een verÍÍbeid gevel bij LJw kàakgehrricht krijgt
als U kawt.

nee geen pijn en geen verlrid gev@l
ja pijn
ja veaneid gevoel

5. Heeft U de afgelq)en u,eken een of trEerder€ malen gsÍErkt
dat U pijn of een veErneid gevc:I in lIw )<atnrspieren (unngen)

krijgt als U kauvrt.

nee geen pijn en ge€n verreid gevel
ja pijn
ja veunoeid gevel

6. Heeft U pijn bij Ur, kaakgewridlt of in de kauríapiel€n a1s U

t\d kiezen ongeveer IO tellen (10 eecsrjen) flid( q) etkaar k1emt.
nee geen pijn Eo
ja pijn bij kaakgqrrridrr erlof in karrwapieren ! 1

Heeft U de aigelq>en i{eken een of fiEerdere rnalen IÏEegqnaakt

dat. &e kaak uit de kcm sdliet, of rril schj,eten.

7.

tro
Dl
D2

tro
trr
E2

Eo
El
A2

fl u

Er:



vI.d.2

8. Iteeft U de afgelq)en L,eken een of reerdere malen ÍEegsnaakt

dat t^, kaak cp sloc zat zodat U Uh, Irsd niet of veel mi-ncler

ver kcn openen dan galocnlijk.

'nÍDIBf I«ÀcfTBl3 (vorige vragen lx of vaker 1 of 2 gescoord)

verder net 9 e.v.
,INDIEN Gffi{ KIÀCEIEI: (vorige vragen alles 0) verder net

vraag 1l en 12.

virdt U het nodig ÍrEt deze klactrt(en) naar uv, tandarLs of
huisarts te gàan.

9.
I

nee niet q) slot
ja op slot

nee ik vird dat niet nodig
ja ik vird dat noalig en ga dat den
ja ik b€n daanoor nu crder b*tandeling

bij de tandarcs
ja ik ben daawoor nu crCer behandeling

bij dè huisarts
de tanlarts heeft uE betnndeld naar het

heefÈ niet geholp€n

de huisarts heeft nre b€tÉndeld Ínaar het
heeft niet geholpen

huÍsarts
specialist
,í,eet rliet

Eo
fll

Eo
DI

a2

tr3

!4

Es

Eo
trr
az
tr3

ro. À,s ".;;;'";";';;:ï:ïÏfi* (S; n.,
I ..ra"ra"

II. Heeft U van íen of reer van de genoeÍIde klachten \ran deze

I vragenrijst vr@ger hrel eens last gdrad.

neé vreger noit Last van gdràd trO
ja vrrceger rdel eens last van geihad Dl

12. Irdien U vroeger last heeft getËd van g€noqlde kladlten
(Xnappen van gehtricht - niet of neilijk kunnen barrcgerr

rran de kaak - pijnlijk kaakget ridlt of Pijnlijke, verno:ide

katrrmpieren) hoe is dat dan overgeqaan.

de tardarts hëft Íe geiholPen trO
de huisarts hefL ne ge&rolPen nl
eo specialist heeft ne gèflolpen E2
het is vanzelf \{€er ol/ergegaan E3
tret is ncJ altijd niet o\rergalaan E4

::::: l:.:::ï: (arder an,írcrd, :;

!rs

fl ro

Erz

fl ra

fl rg



BIJLAGE VI.e.

SCORINGSKAARTEN VAN TANDIIEELKUNDIG ONDERZOEK





Bijl age VI.e

Sticker

Max. opening
Knappen R

Deviaties
Dvranqbeet
Pijn bij functie

VI.e.1
I'ormulier
Onderzoeker
Gezondheid
Lippositie

Schizis
Herpes
Aphten 1 =
Hyperkeratose
white lesion
fistel n =

iAndere slijmvl.aftr.
I Reserve
I

Klinisch deel o.z.
Vragenlij st
A.T. L.
Strèss lijst
Diars
Röntgen
Àfdrukken
Speekseltest

7-2
3-4

5

6

Liplijn
Overbite
r.actrii jn
Overjet

26

27

28

29-3L
32

33-34
35

36-37
38

39

40

41

42- 43

44-45
46

50

5l-52
53-54
55

56-57
s 8-59
50

61

62-63
64-65
66-67
68

19-20
2I-22
23

24

25

| 7_18

Occlusie
Stabiliteit BK
Retentie
Tuber
Begrenzing
Resorptie
Ontwerp

Hyperaemie
Fibromen 

BK
Drukp laa t s / u I cus
Flabby ridge
Rhagaden

:x OKox
llealiaanli j n
Centr. Diasteem
Vert. Contact
Cusgidaat Relatie R

InterdlgitaÈie niot R

Uitgroei
Crowding

Dremol R

mol.
premol.

molaren BK

Tevredenheid
BeugeI
Behandelaar
Lippositie

Bij zonderheden

L
L

OK

OK

69

70

7L

72

73

74

75

7647

48

49
77

78

79

80

81

82

83

84

h

h

h
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Sticker

Max. opening
Knappen R

Deviaties
Dwangbeet
Pijn bij functie

Liplijn
Overbite
Lachlrln
Overjet 9x
lÍediaanli j n
Centr. Diasteem
Vert. Contact
Cuspidaat Relatie R

fnterdigltatie niol R

Ultgroei
Cro$rding
Tevredenheid
Beugel
BehandeLaar
Lippositie

Bj-j zonderheden

VI.e.3

l9-

Formuli-er
Onderzoeker
Gezondheid
Lippositie

Schlzis
HerDes
Àphten n =
Hyperkeratose
White lesion
Flstel n =

;Andere slijmvt.afw.
Reserve

Klinisch deel
Vragenlij st
À. T.L.
StresÈ lijst
Dia's
Röntgen
Àfdrukken
Speekseltest

l-2
3-4

5

6

26

27

28

65 29-31
32

33-34
35

2t-2
23

24

50

5L-52
53-54
55

56-57
s8-59
60

61

62-63
64-55
66-67
68

à 7_18

Occlusie
Stabiliteit BK
Retentie
Tuber
Begrenzing
Resorptie
Ontr"rerp

Hyperaemie
F j-bromen 

BK
D rukpl aat s / u 1 cu s

Flabby rÍdge
Rhagaden

OK

Dremol R

mol.
premol.

molaren BK

L 36-
38

39

L 40

L 41

59

70

?t
72

73

74

75

76

oK 42-43
oK 44-45

46

47

48

49
77

78

79

80

8I
82

83

84

h

n

n
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!{ax. opening
Knappen R
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Dvrangbeet
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BIJLAGE VII.a.
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Bijlage VII.a

Ople tdtng
' tltl HB ItA I,ÍB MA LB LA on_weten- hoger hoger middel middel lager lager be_Beroep schap beroeps algem.beroeps algen. beroeps a1geo. kend

Bedr.
hoofdAAAAAAAA
l0+

Bedr.
hoofdAAAABbBoBoBo
9-

Vrlje
beroe-AAAABbBoBoBo
pen

Bo€ re n
enAAAABbBoBoBo
tulnde rs

Hoge re
enPloy-AAAABbBoBoBo
ees

Mldde l-
b.eo-lntBbBbBoccc
p1 oyee s

Lage re
employ- A Bo Bo Bo Bo C C Cees

Ge school-
dear- A Bo C C C C C C
be ide rs

0nge-
schooldeABoCCCCDD
arbe lde rs

Geen
opga-BoBoCCCDDD
ve

Huís-
vrouwen Bo Bo C C C D D D
s tudenÈen

VII.a.1

. Definltie van Soclale Economlsche Status (SES) op grond van decomblnaÈte beroep en oplelding: A = Itoog, nb = Uidàenhoog I,Bo = nlddeohoog 2, C = niddenlaag, O = iaag (t{Bo-schaal =Werkgroep Bureau Overleg).
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BIJLAGE IX.a-b.
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Bijlage IX.a

StÍcker

I{axr oDening
Knappen R

Deviati-es
Dwangbeet
Pijn bij functie

Liplijn
Overbite
Lachii j n

Overj et
líediaanli j n

Centr. Diasteem
Vert. Contact
Cuspj.daat Relatie R

InterdÍgitatÍe niol R

Uitgroei
Crowd j.ng

Dremol R

mo1.

premol.
molaren BK

Tevredenheid
Beugel
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25

19-20
51-52
53-54
55

56-57
58-59
60

61

62-63
64-65
66-67
68

BK

9K

26

27

28

29-31
JZ

33-34
35

36-37
2Q

39

40

41

42- 43

44- 45

46

47

48

49

L

L

ox
ox

69

70

7l
72

74

75

76

Klinisch deel
Vragenlij st
À. T.L.
Stress lijst
Dia' s

Röntgen
Àfdrukken
Speekseltèst
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IX.a.3

Sticker

lÍax. opening
Knappen R

Devi-aties
Dsrangbeet

Pijn bij functie

Lipli j n
Overbite
Lachlijn
Overj et
l{edlaanli jn
Centr. Diasteem
Vert. Contact
Cuspidaat Relatie R

InterdigitatÍe niol R

Formulier
Onderzoeker
Ge zonclheid
Lippositie

L-2
1_i

5

6

L9-2
2l-2
,1

24

25

L

L

OK

OK

)<

27

28

29-3t
JZ

33-34

35

36-37
38

39

40

41

42- 43

44-45
46

47

48

49

à 7_18

Occlusie
Stabiliteit BK
Retentie
Tuber
Begrenzing
Resorptie
Ontwerp

Hyperaemie
Fibromen 

BK
Drukpl aat s / ul cus
Flabby ridge
Rhagaden

50

51-52
53-54
55

56- 57

58-59
60

6I
62-63
6 4-65
66-67
68

Uitgro.i
Crowd j-ng

Tevredenheid
Beugel
Behandelaar
Lippositie

Bij zonderheden

Dremol R

moI.
premol.

molaren BK

SchÍ z is
HerDes

Àphten n =

Hyperkeratose
Inlhite lesion
Fistel n =

-Andere slljmvl.aÍw.
Reserve

Klinisch deel o.z.
Vragenlij st
À. T.L.
Stress lijst
DÍars
Röntgen
Af d-rukken
Speekseltest

69

70

7T

72

73

74

75

76

77
-18

79

80

OI

82

83

84
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rx.b.1Bijlage rx.b

Stlcker persoonsgegevens

formuller nr.
onderzoeker
gezondheid

t-2
3-4
5

6-t7

Kaakgewricht

nax. opení.ng
knappen
deviaties
pljn bij funktie

occlusie
artlculatie
s tabilitelt
retent 1e

verkleuríngen/af zett tngen
ontbreken elementen

18-19 ontbreken basls
20-21 s1ÍJtage
22
?-3

hyperaemle palaEun
flbronen
drukplaats /u1cus
flabby ridge
rhagaden

47-48
49-50
5L-52
53-54

55
56-57
58-59
60-61
62

27
28
29
30
31
32
33-34
35-36

37
3B-39
40-4t
42
43-44
45-46

wort.e:l"res t / geInp. elen.
andere sllJnvliesafw.
reserve

n=

64
65
66
67 -68
59
70

Èuber
Legrenzlng
resorptLe
ontwerP
toegepaste
toegepaste

oat. basls
Dat.eleo.

n = aantal wortelresÈen/
[_-et mp a c t e e r d e 1 ene n t e n

BIJZONDER}IEDEN

vragenlÍjst Ll 72

saglt taal /overjèÉ
vert. contact
vert icaaL/ overblte
free-way space
vlak van occlusle

herpeó labialis
aPhEen o =
hyperkeratose
"whlthe leslon






