Achtergrondinformatie project ‘Kies voor Tanden’
Opdrachtgever project
Zorginstituut Nederland (voorheen CVZ).
Zorginstituut Nederland is een zelfstandig bestuursorgaan dat, gevraagd en
ongevraagd, feitelijke ontwikkelingen op het gebied van volksgezondheid aan de
Minister van VWS rapporteert.
Opdrachtnemer project
De Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek
TNO.
TNO is een onafhankelijke onderzoeksinstelling, opgericht bij wet. De missie van
TNO is het toepasbaar maken van wetenschappelijke kennis om het innovatief
vermogen van het bedrijfsleven en de overheid te versterken. TNO is een nonprofit organisatie.
Tandheelkundig epidemiologisch onderzoek wordt al vanaf de jaren vijftig door
TNO uitgevoerd.
Beschrijving en doel van het onderzoek
In 1987, 1990, 1993, 1996, 1999, 2003, 2005, 2009, 2011 en 2014 werd in
opdracht van het CVZ (nu Zorginstituut Nederland) onderzoek uitgevoerd naar de
mondgezondheid van kinderen en jongvolwassenen, alsmede naar het gedrag en
de opvattingen die daarop van invloed zijn.
Het onderzoek wordt uitgevoerd door TNO.
Deze onderzoeken zijn uitgevoerd in Alphen aan den Rijn, Gouda, Breda en ’sHertogenbosch. In 2017 vindt het onderzoek ook in deze vier steden plaats
De aanleiding voor het eerste onderzoek was de implementatie van het Besluit
Tandheelkundige hulp Jeugdige Verzekerden Ziekenfondsverzekering (TJZ) in
1985 dat jeugdige verzekerden tot 19 jaar recht gaf op een volledig pakket
tandheelkundige verrichtingen.
De tandheelkundige zorg is de laatste decennia (direct of indirect) onderhevig
geweest aan diverse wetswijzigingen. Een belangrijk uitgangspunt hierbij is, en
dat werd in 1995 door de toenmalige minister van VWS verwoord, dat wanneer de
jongvolwassenen de volwassenheid binnen stappen (het moment waarop de
tandheelkundige verzorging niet meer uit collectieve gelden betaald wordt) de
mondgezondheid in het algemeen zodanig zou moeten zijn dat de eventuele
(financiële) risico’s voor de burger te overzien zijn. Het is daarom van belang om
de mondgezondheid van de jeugd te monitoren om na te gaan of deze aan
bovengeschetst uitgangspunt voldoet. Zorginstituut Nederland laat in 2014
daarom wederom onderzoek naar de mondgezondheid van jeugdigen uitvoeren.
Het onderzoek is gericht op de beantwoording van de volgende vragen:
Hebben er veranderingen plaatsgevonden bij kinderen/jeugdigen vergeleken
met de voorgaande onderzoeken ten aanzien van
- het aantal behandelde en onbehandelde gaatjes,
- het vóórkomen van tanderosie,
- het vóórkomen van tandstandafwijkingen.
2. Hebben er veranderingen plaatsgevonden bij kinderen/jeugdigen vergeleken
met de voorgaande onderzoeken ten aanzien van de volgende gedrags- en
houdingsvariabelen:
- de frequentie van tandartsbezoek (zorgconsumptie),
- het mondhygiënische gedrag evenals het gebruik van frisdranken en zoete
versnaperingen,
- de tevredenheid met de tandstand en de (subjectieve) behoefte aan
orthodontischehulp.

Resultaten van het onderzoek
Het onderzoek zal bestaan uit een vragenlijstonderzoek en een controle van het
gebit. Het mondonderzoek wordt uitgevoerd door gekwalificeerde tandartsen (BIG
geregistreerd) in een speciaal daarvoor ingerichte onderzoeksbus van TNO. Deze
bus komt op een voor de deelnemers goed te bereiken plaats in de gemeente te
staan. Tijdens het onderzoek wordt het gebit bekeken en de bevindingen
geregistreerd. Er worden geen behandelingen uitgevoerd.
De resultaten worden anoniem verwerkt en zijn niet meer te herleiden tot
individuele personen. De uitkomsten worden vergeleken met de resultaten van de
eerdere onderzoeken. Zo kan worden nagegaan of veranderingen hebben
plaatsgevonden in de mondgezondheid en/of het preventieve mondhygiënisch
gedrag van de jeugd.
De bevindingen worden in een rapport beschreven dat voor iedereen op te vragen
is.

