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Voorwoord 
 
Groningen, juli 2015 
 
 

Geachte lezer,  
 
Voorkomen is beter dan genezen!  
Als we voorkomen dat mensen cariës of pathologische erosieve gebitsslijtage 
oplopen, worden ze behoed voor nare klachten en worden tandheelkundige 
behandelingen wellicht onnodig. Een utopie of de realiteit? Ik wil als toekomstig 
tandarts zorg dragen voor de preventie van zoveel mogelijk tandheelkundige ziektes. 
In mijn derde studiejaar heb ik met veel plezier gebitsvoorlichting mogen geven op 
mijn eigen basisschool. Leerlingen en docenten waren enthousiast. Toch vroeg ik mij 
af wat het effect van deze voorlichting zou zijn. De ambitie voor preventie van 
tandheelkundige ziektes, de nieuwsgierigheid naar het effect en de enthousiasme 
over het geven van voorlichting op basisscholen hebben geleid tot deze scriptie. 
 
Met deze scriptie doe ik onderzoek naar het effect van herhaalde voorlichting op de 
basisschool op de kennis, de attitude en het drinkgedrag van kinderen ten aanzien 
van erosieve gebitsslijtage. Ik hoop dat het door mijzelf ontworpen 
voorlichtingsprogramma, verbeterd door mijn opgedane ervaringen, leidt tot een 
voorlichtingsprogramma die gegeven kan worden door bijvoorbeeld studenten 
tandheelkunde. Op die manier kan ik medestudenten bewust maken van het belang 
en enthousiasmeren over het geven van voorlichting. Het voorkomen van 
tandheelkundige ziektes in plaats van deze te genezen zal hopelijk steeds meer de 
realiteit worden! 
 
 
 
Met vriendelijke groet,  
Klaske Rademaker 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 



    

Samenvatting 
 

Probleem- en doelstelling. Erosieve gebitsslijtage komt voor bij een kwart van de 

elfjarigen in Nederland en de prevalentie stijgt door onder andere toegenomen 
erosief drinkgedrag. Een minderheid, 30-35% van de Westerse bevolking weet wat 
erosieve slijtage is. Dit onderzoek moest uitwijzen of kennistoename door voorlichting 
leidt tot gunstige gedragsverandering bij kinderen of voorlichting herhalen effectiever 
is dan eenmalige voorlichting, of effect van voorlichting verschilt voor de sekse, hoe 
kinderen, docenten en schooldirectie voorlichting beoordelen en hoe voorlichting, 
mits effectief, past in het schoolbeleid. 
 
Materiaal en methode. De onderzoekspopulatie bestond uit kinderen (n=99) 9-13 
jaar oud, docenten (n=4) en locatiecoördinatoren (n=2) van twee basisscholen uit 
Noordoost Groningen. De kinderen werden geïnformeerd over tanderosie middels, 
voor dit onderzoek ontworpen, klassikale voorlichting op school gegeven door de 
onderzoeker en drie weken hierna een opfrisles op school gegeven door de docent 
en informatie via de schoolsite. De kinderen vulden vragenlijsten in waarmee 
gevraagd werd naar achtergrondvariabelen, preventief tandheelkundig handelen  en 
kennis, attitude en drinkgedrag ten aanzien van erosieve slijtage. Met een 
drinkdagboekje hield elk kind, thuis, drie dagen alle geconsumeerde drankjes en de 
bedtijd bij. Alle kinderen en docenten beoordeelden met vragenlijsten de interventies. 
Alle docenten, locatiecoördinatoren en tien kinderen werd in een interview gevraagd 
naar de houding tegenover en de beoordeling van de interventies en hoe voorlichting 
past in het schoolbeleid. Er waren meetmomenten vóór, meteen na en een maand 
na de interventies. Significantie (p ≤ 0,05) tussen meetmomenten is bepaald met de 
Wilcoxon signed-rank test en met de Mann-Whitney U test tussen de sekse. 
 
Resultaten. Bij de nulmeting wist 17% van de kinderen dat tanderosie gebitsslijtage 
is en was hun kennisscore 2 punten (max. 14 punten). Bij alle volgende metingen 
was deze score significant hoger met 10-12 punten. Bij alle metingen werd op een 
schaal van 1-10 het gebit gewaardeerd met 8-9 punten, de ernst om erosie te 
hebben met 8-10 punten en was 50-70% zich nooit, 30-40% soms en een enkeling 
zich vaak of altijd bewust van tanderosie bij eten en drinken. In drie dagen werd bij 
de nulmeting tienmaal en bij meting drie negenmaal een erosief drankje gedronken 
(ρ 0,001). Bij alle metingen dronk meer dan driekwart meer dan één keer per dag 
een erosief drankje, dronk een kwart (bijna) altijd water na een erosief drankje, dronk 
20-40% nooit, 30-40% soms en minder dan 30% altijd een erosief drankje tijdens het 
sporten. Er werden (bijna) geen erosieve drankjes tijdens de nacht gedronken.  
 
Conclusie. De ontworpen interventies zijn ruim voldoende - goed beoordeeld. Een 
goede voorlichting is de eerste vijf minuten pakkend, ondersteund met een filmpje/ 
quiz, duurt circa driekwartier en de voorlichter heeft interactie met de kinderen. 
Kinderen uit Noordoost Groningen wisten zeer weinig over erosieve slijtage, vinden 
hun gebit belangrijk en vinden het erg om erosieve slijtage te hebben, maar zijn zich 
nauwelijks van de slijtage bewust. Ze drinken te frequent erosieve drankjes en een 
minderheid drinkt water na een erosief drankje. Een meerderheid drinkt geen 
erosieve drankjes vlak voor of tijdens de slaapperiode. Voorlichting leidt tot een goed 
kennisniveau, maar zorgt niet voor meer bewustzijn van erosieve slijtage en 
verbeterd drinkgedrag bij kinderen. Herhaalde voorlichting maakte (wederom) niet 
bewust van erosieve slijtage, veranderde (wederom) gedrag niet en leek daarom 



    

geen extra effect te hebben. De sekse verschillen niet in kennis, attitude en gedrag 
ten aanzien van erosieve slijtage en worden hierin gelijk beïnvloed door voorlichting.  
 
Discussie. Voorlichting geeft kennistoename want de kennis ervoor is beperkt. Uit 
eerder onderzoek bleek voldoende kennis over tanderosie ook gedrag niet te 
veranderen. 
 
Aanbevelingen. Kinderen moeten tijdens gezondheidsprojecten op scholen 
geïnformeerd worden over erosieve slijtage. Dit onderzoek dient daarnaast herhaald 
te worden op grotere schaal en over een langere termijn. Onderzocht moet worden 
welke interventies erosief gedrag verbeteren.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



    

Summary 
 

Objective. A quarter of the eleven year-olds in the Netherlands has dental erosion 

and the prevalence increases, inter alia due to the negative changes in drinking 
behavior. In Western countries 30-35 percent of the people has heard of dental 
erosion. The aim of this study is to determine whether an education programme 
about dental erosion improves knowledge, attitude and behavior of children towards 
dental erosion, whether repeated education is more effective than a single education, 
whether education has a different effect for the sexes, the opinion of children, 
teachers and headmasters about education programmes and how education, if 
effective, fits into the school system. 
 
Materials and methods. The study sample consisted of children (n=99) aged 9-13, 

teachers (n=4) and headmasters (n=2) of two primary schools in the Northeast of 
Groningen. Children were informed about dental erosion by a classroom education 
provided by the researcher and after three weeks a repeated classroom lesson by 
the teachers and online information at the school website. Children were asked to fill 
in surveys on background variables, preventive dental behavior, knowledge about 
dental erosion, attitude towards dental erosion and drinking behavior. Furthermore, 
each child wrote down all consumed beverages and bedtime into a drink diary. 
Surveys and interviews revealed the attitude and the judgment of the study sample 
towards the interventions. Measurements were conducted five times: immediately 
before, immediately after and a month after the interventions. To determine whether 
there was a significant (p≤ 0,05) difference over a certain period of time the Wilcoxon 
signed-rank test was used and for differences between the sexes the Mann Whitney 
U test was used. 
 
Results. At baseline 17% of the children knew dental erosion is tooth wear and their 
knowledge-score was 2 points (max.14 points). On all measurements that followed,  
knowledge scores were significantly higher compared to the baseline knowledge 
score (10-12 points). On a scale of 1-10, teeth were appreciated with 8-9 points and 
children gave 8-9 points indicating how negative they would feel when having dental 
erosion. Regarding the awareness of dental erosion during drinking, 50-70% was 
never aware of it, 30-40% sometimes and a few always. At baseline, children drank 
ten times an erosive beverage during three days and at the third measurement nine 
times in three days (ρ 0,001). During all measurements, more than three-quarter of 
the children drank more than one erosive beverage a day, a quarter drank almost 
always water after drinking an erosive beverage and less than 30% had a habit of 
drinking an erosive beverage every time they played sports. Almost none consumed 
erosive beverages during the night.  
 
Conclusion. The used interventions were positively received. A good education 
consists of a movie/ quiz, takes 45 minutes and encompasses enough interaction 
with the children.  
Children, living in the Northeast of Groningen, know very little about dental erosion, 
find their teeth important and think it’s awful to have dental erosion, however they are 
not aware of dental erosion caused by drinking. Too often they drink erosive 
beverages and a small part drinks water after drinking an erosive beverage. Most of 
the children don’t drink erosive beverages during the night. Education increases 



    

knowledge about dental erosion to a good level, however it does not create more 
attention to dental erosion during drinking and does not improve the drinking 
behavior of children. After a month, a repeated lesson about dental erosion created 
(again) not more attention towards the erosion and (again) does not change the 
children’s behavior. There are no gender differences for the knowledge, attitude and 
behavior towards dental erosion and boys and girls are equally influenced by the 
education.  
 
Discussion. An explanation for the increase of knowledge after the education could 

be the small amount of knowledge at baseline. Previous research has not shown a 
change of behavior despite high knowledge about dental erosion.   
 
Recommendation. Information about dental erosion has to be part of health 

programs at schools. This research has to be repeated on larger scale and over a 
longer time period. Research must focus on interventions which could change 
erosive behavior.     
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H1. Inleiding 
 

Erosieve gebitsslijtage is irreversibele glazuurslijtage door de inwerking van 
intrinsieke en / of extrinsieke zuren op gebitselementen. Versnelde pathologische 
slijtage kan leiden tot pijn, een verstoorde functie en een verstoorde esthetiek.  
 
1.1 De etiologie van erosieve gebitsslijtage 
 
De etiologie van erosieve gebitsslijtage is multifactorieel. Het ontstaat onder andere 
door de consumptie van bepaalde dranken en de manier waarop en de 
omstandigheden waarin deze dranken worden genuttigd.  
 
Type dranken die erosieve slijtage veroorzaken 
De erosiviteit van dranken hangt af van hun pH, hun buffercapaciteit, het type zuur 
dat in deze drankjes verwerkt zit, de calcium-, fosfaat- en fluorideconcentraties, de 
calciumbindende eigenschappen en de hechting van de drank aan het 
tandoppervlak.1 Erosieve slijtage ontstaat bij de consumptie van frisdrank, limonade, 
alcoholische mixdrankjes, vitamine C-preparaten, sommige medicatie en groene- en 
citroenthee. Sommige onderzoeken tonen wel en andere onderzoeken tonen geen 
significante relatie aan tussen het consumeren van vruchtensappen of sportdrankjes 
en erosieve gebitsslijtage. 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
 
De manier waarop en de omstandigheden waarin dranken worden genuttigd 
Erosieve slijtage ontstaat eerder als tijdens of vlak na het nuttigen van erosieve 
drankjes ook bruxisme optreedt,11 de consumptie van erosieve drankjes plaatsvindt 
tijdens of vlak na het sporten,

12
 
13 bij het naar bed gaan of gedurende de nacht 

(verminderde speekselvloed). Erosieve slijtage ontstaat tevens eerder als erosieve 
dranken niet meteen worden doorgeslikt, er mee wordt gespoeld in de mond of er 
aan wordt “genipt”.14 15 16 17

 De abrasiviteit van voeding speelt ook een rol bij de mate 
waarin erosieve slijtage optreedt. Uit onderzoek blijkt dat het tegelijk optreden van 
abrasie en erosieve slijtage leidt tot 50% meer slijtage dan als ze afzonderlijk 
optreden.18

 Tot slot maakt de frequentie waarmee erosieve drankjes worden 
genuttigd uit bij het ontstaan van erosieve slijtage. Elke extra consumptie frisdrank 
per week, geeft een extra aantasting van 0.03 oppervlakte dentine. 11 Kinderen met 
ernstige erosieve slijtage drinken gemiddeld tien erosieve drankjes per week 
gedurende vier jaar.11 Uit onderzoek, uitgevoerd bij 733 Zweedse 16- tot 18- jarigen 
in 2012,19 bleek dat ongeveer een derde van de kinderen dagelijks weinig (<250 mL) 
erosieve drankjes (vruchtensap, fris- en sportdrank) dronk, iets meer dan een derde 
deed dit gemiddeld (250-750 mL) en ongeveer een derde dronk veel erosieve 
drankjes  (0,75-5 L). Hoe meer erosieve drankjes er werden gedronken, hoe vaker 
erosieve slijtage voorkwam. Erosieve slijtage kwam voor bij 23% van de kinderen die 
weinig, 39% die gemiddeld en 48% die veel erosieve drankjes dronk.  
 
Preventiemaatregelen ten aanzien van erosieve slijtage 
Er treedt minder erosieve slijtage op als na de consumptie van erosieve drankjes 
water wordt gedronken en/of kauwgom wordt gekauwd.20 Consumptie van melk- en 
yoghurtproducten en het gebruiken van tandpasta met fluoride en tin lijken 
beschermend te werken als het gaat om erosieve slijtage van het gebit.1  
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1.2 De prevalentie van erosieve gebitsslijtage 

Het is lastig om de prevalentie van erosieve gebitsslijtage te bepalen. Erosieve 
slijtage komt namelijk altijd voor in combinatie met attritie en abrasie en het is niet 
goed mogelijk om onderscheid te maken tussen deze drie vormen van slijtage. 
Bovendien worden er verschillende indelingen van de ernst van erosieve slijtage in 
de literatuur gehanteerd. Onderzoeken naar de prevalentie van erosieve slijtage die 
uitgevoerd zijn in verschillende landen zijn lastig met elkaar te vergelijken doordat de 
mate van erosieve slijtage wordt beïnvloed door demografische kenmerken.  
 
Internationaal 
De prevalentie van erosieve slijtage is internationaal gemiddeld 30% bij kinderen van 
8 tot 19 jaar met een volwassen dentitie. Percentages liggen hoger in het midden 
Oosten en Afrika. Dit wordt verklaard door andere voedingsgewoonten en meer 
comorbiditeit in deze werelddelen.21 In Westerse landen varieert de prevalentie van 
1% (IJsland) tot 60% (Verenigd Koninkrijk) bij kinderen rond de twaalf jaar oud. 14

 
22  

80% van de Engelse kinderen van veertien jaar blijkt regelmatig, gematigd, frisdrank 
te drinken. 13% van de Engelse kinderen drinkt meer dan 22 glazen frisdrank per 
week.22

 

 
Nederland 
In de literatuur lijkt een stijging van de prevalentie van erosieve gebitsslijtage in 
Nederland over de afgelopen jaren waarneembaar. 2 23

 
24

 
25 Nederlands onderzoek uit 

1998 gaf aan dat drie procent van de twaalfjarigen erosieve slijtage had. 25 In 2008 
had 30% van de elfjarigen en 44% van de vijftienjarigen dit.23  De meest ernstige 
slijtage komt palatinaal van de bovenincisieven voor. 23 De stijging van de prevalentie 
kan verklaard worden door de toegenomen welvaart. Zo zijn nieuwe, zure 
voedingsmiddelen massaal verkrijgbaar in supermarkten, school- en sportkantines. 
Aan niet- erosieve voeding is lange tijd weinig tot geen aandacht geschonken.

26
 
27  

 
Factoren die de prevalentie beïnvloeden 
De prevalentie neemt toe met de leeftijd en ligt hoger voor jongens dan voor meisjes. 
Jongens consumeren meer en grotere hoeveelheden frisdrank dan meisjes.28 29 
Meisjes eten weer meer fruit.22 Erosieve slijtage komt meer voor bij kinderen met een 
lage sociaal economische status (afgekort tot SES) en/ of een hoger BMI30 en/of met 
meer cariëslaesies30 en/ of als kinderen minder melk en water drinken31  en/of als er 
eenmaal per dag of minder gepoetst wordt.32 Dit laatste wil niet zeggen dat 
tandenpoetsen erosieve slijtage voorkomt. Erosieve slijtage komt ook voor bij 
mensen met een hoge SES en gezondheidsbewuste mensen vanwege frequent 
fruitgebruik.33 Erosieve slijtage komt niet vaker voor bij vegetariërs.34

 
35  

 
1.3 De kennis over erosieve gebitsslijtage 

Uit onderzoek, verricht in verschillende landen, bleek dat 30 tot 35% van de 
Westerse bevolking weet wat erosieve gebitsslijtage is 266 28

 
36 en dat 40% 36 tot 45% 37

 

denkt dat frequent tandenpoetsen het voorkomt. Erosieve slijtage wordt verward met 
cariës en mensen weten niet hoe ze het kunnen voorkomen. Kennisgebrek wordt 
verklaard door beperkte voorlichting van mondzorgverleners.28

 
31

 
33

 
36

  

In een Noors onderzoek bij 2004 jongvolwassenen van 19-20 jaar oud had 94% 
gehoord van erosieve slijtage en dacht 85% tevens dat erosieve slijtage voorkomen 
kon worden. Opvallend was dat de consumptie van frisdranken en vruchtensappen 
hoog was bij deze onderzoekspopulatie.37
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1.4 Attitude ten opzichte van erosieve gebitsslijtage 
 
Met de attitude ten opzichte van erosieve gebitsslijtage wordt bedoeld hoe erg 
mensen het zouden vinden om erosieve slijtage te hebben en in hoeverre ze zich 
bewust zijn van erosieve slijtage bij eten en drinken.  
In genoemd Noors onderzoek hadden de mensen met een lage tot gemiddelde 
attitude ten opzichte van erosieve slijtage dit vaker.38  
Mensen veranderen erosief gedrag niet, omdat het ontstaan van erosieve slijtage 
lastig voor te stellen is en de  gevolgen pas op de lange termijn zichtbaar zijn.39

  
 
1.5 Voorlichting over erosieve gebitsslijtage 
 
Aangezien de prevalentie van erosieve slijtage bij kinderen onder andere afhankelijk 
is van hun drinkgedrag, zal wanneer ze dit gedrag gunstig veranderen, de 
prevalentie van erosieve slijtage dalen.  
Gedragsverandering kan pas tot stand komen wanneer kinderen kennis hebben van 
erosieve slijtage. In Nederland bestaan een aantal projecten om kinderen (onder 
andere) bewust te maken van erosieve slijtage. De GGD Den Haag begon in 2001 
‘Tante Rosie’ 25 voor groep acht van de basisschool en het VMBO. Vanaf 2009 
organiseert het Ivoren Kruis ‘Hou je mond gezond’.40 Inmiddels zijn van dit project 
meer dan 12.500 lessen40 door mondzorgverleners vrijwillig op scholen of in 
tandartspraktijken gegeven. Vanaf groep zeven wordt erosieve slijtage in ‘Hou je 
mond gezond’ behandeld. De twee genoemde projecten leggen over erosieve 
slijtage uit: wat het is, de diagnostiek, de rol van voeding, speeksel en 
preventiemaatregelen. De voorlichtingen worden onder andere ondersteund met 
proefjes waarbij bijvoorbeeld de pH van drankjes wordt vergeleken.  
Uit effectonderzoek bleek dat ‘Tante Rosie’ leidt tot een kennistoename, maar niet tot 
een gedragsverandering.41

  

Hieronder staat een samenvatting van een interview met mevrouw A. Talsma van de 
GGD Groningen over de positie van voorlichting in het huidige onderwijs. 
 
 

 

 

 

“ Een succesvolle voorlichting zou moeten aansluiten op bestaande 
schoolprojecten, zoals bijvoorbeeld die van de gezonde school methode. 

Daarnaast moet het onderwerp in de tijd herhaald worden en de omgeving van 
het kind aangepast worden. Bijvoorbeeld door advisering over het 

drankenaanbod in de schoolkantine en door betrokkenen, zoals ouders, van het 
kind te informeren. Projecten verdwijnen vaak vanwege bezuinigingen en 

verschuiving van prioriteiten van de overheid.” 
 

(Mevrouw A. Talsma van de GGD Groningen. Januari 2014.) 
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H2. Probleemstelling, doelstelling, 

vraagstelling en hypotheses 
 

2.1 Probleemstelling  
 

Een kwart van de elfjarigen9 in Nederland heeft erosieve gebitsslijtage en de 
prevalentie neemt toe door onder andere toegenomen erosief drinkgedrag. 30-35% 
van de Westerse bevolking weet wat erosieve slijtage is en hoe ze dit kunnen 
voorkomen. 28

 
29

 
36 Het merendeel van de bevolking is zich hier dus niet van bewust. 

 
2.2 Doelstelling 
 

Hoofddoel: Dit onderzoek moet uitwijzen of met het vergroten van de kennis van 
kinderen over erosieve slijtage het erosieve drinkgedrag van kinderen gunstig 
veranderd kan worden. 
 
Daarnaast moet dit onderzoek uitwijzen: 
1. Of herhaalde voorlichting meer effect heeft dan eenmalige voorlichting in het 

gunstig veranderen van de kennis, de attitude en het drinkgedrag van kinderen ten 
aanzien van erosieve slijtage.  

2. Of  met het vergroten van de kennis van ouders over erosieve slijtage het erosieve 
drinkgedrag van hun kinderen gunstig veranderd kan worden. 

3. Of het effect van voorlichting over erosieve slijtage afhangt van geslacht. 
4. De houding van kinderen, hun docenten, ouders en schooldirectie tegenover het 

geven van voorlichting. 
5. Wat de criteria zijn waaraan een voorlichting moet voldoen. 
6. Hoe herhaalde voorlichting, mits effectief gebleken, in het schoolbeleid kan 

worden opgenomen. 
 
2.3 Vraagstelling 
 

Hoofdvraag: Wat is het effect van (herhaald) voorlichting geven over erosieve slijtage 
op de basisschool op de kennis, de attitude en het drinkgedrag van kinderen ten 
aanzien van erosieve gebitsslijtage op de korte en de langere termijn? 
 
Daarnaast worden de volgende vragen beantwoord: 
1. Wat is het effect van ouders informeren over erosieve slijtage via de 

schoolwebsite op de kennis, de attitude en het drinkgedrag van kinderen ten 
aanzien van erosieve slijtage? 

2. Is er een verschil tussen de sekse in het effect van voorlichting op de kennis, de 
attitude en het drinkgedrag van kinderen ten aanzien van erosieve slijtage? 

3. Is herhaling van voorlichting over erosieve slijtage op de basisschool effectiever 
dan een eenmalige voorlichting? 

4. Wat zijn de criteria waaraan een succesvolle voorlichting moet voldoen? 
5. Wat is de houding van betrokkene tegenover het geven van voorlichting op de 

basisschool? 
6. Hoe kan herhaalde voorlichting, mits effectief gebleken, in het schoolbeleid 

worden opgenomen? 
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2.4 Nulhypotheses 
 
Voor de hoofdvraag zijn twaalf nulhypotheses opgesteld. 
 
Wat betreft de kennis van de kinderen: 
1. Voorlichting heeft geen effect op de kennis van kinderen ten aanzien van 

erosieve slijtage op de korte termijn. 
2. Voorlichting heeft geen effect op de kennis van kinderen ten aanzien van 

erosieve slijtage op de langere termijn. 
3. Herhaalde voorlichting heeft geen effect op de kennis van kinderen ten aanzien 

van erosieve slijtage op de korte termijn. 
4. Herhaalde voorlichting heeft geen effect op de kennis van kinderen ten aanzien 

van erosieve slijtage op de langere termijn. 
 
Wat betreft de attitude van de kinderen: 
5. Voorlichting heeft geen effect op de attitude van kinderen ten aanzien van 

erosieve slijtage op de korte termijn. 
6. Voorlichting heeft geen effect op de attitude van kinderen ten aanzien van 

erosieve slijtage op de langere termijn. 
7. Herhaalde voorlichting heeft geen effect op de attitude van kinderen ten aanzien 

van erosieve slijtage op de korte termijn. 
8. Herhaalde voorlichting heeft geen effect op de attitude van kinderen ten aanzien 

van erosieve slijtage op de langere termijn. 
 
Wat betreft het drinkgedrag van de kinderen: 
9. Voorlichting heeft geen effect op het drinkgedrag van kinderen ten aanzien van 

erosieve slijtage op de korte termijn. 
10. Voorlichting heeft geen effect op het drinkgedrag van kinderen ten aanzien van 

erosieve slijtage op de langere termijn. 
11. Herhaalde voorlichting heeft geen effect op het drinkgedrag van kinderen ten 

aanzien van erosieve slijtage op de korte termijn. 
12. Herhaalde voorlichting heeft geen effect op het drinkgedrag van kinderen ten 

aanzien van erosieve slijtage op de langere termijn. 
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2.5 Alternatieve hypotheses 

 
Voor de hoofdvraag zijn twaalf alternatieve hypotheses opgesteld. 
 
Wat betreft de kennis van de kinderen: 
1. Voorlichting leidt tot een verandering in de kennis van kinderen ten aanzien van 

erosieve slijtage op de korte termijn. 
2. Voorlichting leidt tot een verandering in de kennis van kinderen ten aanzien van 

erosieve slijtage op de langere termijn. 
3. Herhaalde voorlichting leidt tot een verandering in de kennis van kinderen ten 

aanzien van erosieve slijtage op de korte termijn. 
4. Herhaalde voorlichting leidt tot een verandering in de kennis van kinderen ten 

aanzien van erosieve slijtage op de langere termijn. 
 
Wat betreft de attitude van de kinderen: 
5. Voorlichting leidt tot een verandering in de attitude van kinderen ten aanzien van 

erosieve slijtage op de korte termijn. 
6. Voorlichting leidt tot een verandering in de attitude van kinderen ten aanzien van 

erosieve slijtage op de langere termijn. 
7. Herhaalde voorlichting leidt tot een verandering in de attitude van kinderen ten 

aanzien van erosieve slijtage op de korte termijn. 
8. Herhaalde voorlichting leidt tot een verandering in de attitude van kinderen ten 

aanzien van erosieve slijtage op de langere termijn. 
 
Wat betreft het drinkgedrag van de kinderen: 
9. Voorlichting leidt tot een verandering in het drinkgedrag van kinderen ten aanzien 

van erosieve slijtage op de korte termijn. 
10. Voorlichting leidt tot een verandering in het drinkgedrag van kinderen ten aanzien 

van erosieve slijtage op de langere termijn. 
11. Herhaalde voorlichting leidt tot een verandering in het drinkgedrag van kinderen 

ten aanzien van erosieve slijtage op de korte termijn. 
12. Herhaalde voorlichting leidt tot een verandering in het drinkgedrag van kinderen 

ten aanzien van erosieve slijtage op de langere termijn. 
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H3. Materiaal en Methoden 
 

Dit is een evaluerend, kwantitatief en kwalitatief, prospectief gedragsinterventie 
onderzoek bij kinderen. De gedragsinterventie bestond uit een voorlichting en 
opfrisles over erosieve slijtage op basisscholen. Daarnaast ontvingen de kinderen en 
hun ouders informatie via de schoolsite over erosieve gebitsslijtage.  
Het eerste gedeelte (deel A) van dit onderzoek evalueert het effect van de 
interventies op de hoofdvariabelen kennis, attitude en gedrag ten aanzien van 
erosieve slijtage bij kinderen. Meetinstrumenten hiervoor waren vragenlijsten en 
drinkdagboekjes. Het andere gedeelte (deel B) van dit onderzoek evalueert of de 
kinderen, hun ouders, docenten en locatiecoördinatoren van de scholen de 
interventies zinvol achtten en hoe zij deze beoordeelden. Meetinstrumenten hiervoor 
waren vragenlijsten en interviews.  
 

3.1 De interventie  
 

De interventie bestond uit drie delen: een klassikale voorlichting (1) en een opfrisles 
voor de kinderen op school over erosieve slijtage (2) en informatie over erosieve 
slijtage voor de ouders en kinderen via de nieuwsbrief en/ of schoolwebsite (3).  
Allereerst ontvingen de kinderen de voorlichting. Drie weken daarna volgde de 
opfrisles en de informatie over erosieve slijtage op de schoolwebsite.  
Voorafgaand aan de eerste twee interventies hielden de kinderen gedurende drie 
dagen een drinkdagboekje bij.  
In tabel 3.1 staat aangegeven wie welke interventie verzorgde en voor wie welke 
interventie bestemd was. 
 
Tabel 3.1 De drie interventies door wie en voor wie gegeven. 

 Interventie Gegeven door  Doelgroep 

1 Klassikale voorlichting Onderzoeker  Kinderen  

2 Opfrisles Docenten Kinderen 

3 Informatieve tekst  School website  Kinderen en hun ouders 

                                                                                                          
Ontwikkeling interventies 
De onderzoeker heeft de drie interventies ontwikkeld. De interventies zijn gebaseerd 
op “Tante Rosie”, “Hou je mond gezond” en het Advies Erosieve gebitsslijtage van 
het Ivoren Kruis uit oktober 2014.1 
 
1. Voorlichting 
De onderzoeker gaf de voorlichting klassikaal. De volgende onderwerpen zijn 
behandeld: de functie en anatomie van het gebit, het ontstaan en de kenmerken van 
erosieve slijtage, de rol van voeding, speeksel en preventiemogelijkheden. De 
voorlichting is ondersteund met een powerpointpresentatie. De dia’s bevatten 
informatieve tekst, afbeeldingen en een animatie van een kies waarbij slijtage 
optreedt. In bijlage I staan de dia’s van de powerpointpresentatie weergegeven. Met 
een spel is uitgelegd welke voedingsmiddelen erosieve slijtage veroorzaken. De 
kinderen moesten van drinken aangeven of deze wel of niet erosief zijn. Daarnaast 
kregen ze de opdracht om in hun, vooraf ingevulde, drankendagboekje (D) erosief 
drinken te omcirkelen. Kinderen zonder dagboekje moesten een klasgenoot helpen 
met omcirkelen. Klassikaal werd het erosief gedrag van de kinderen besproken en 
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kregen ze suggesties voor verbetering. Kinderen konden tussentijds en na afloop van 
de voorlichting vragen stellen en ervaringen delen.  
 
2. Opfrisles 
De docenten gaven de opfrisles. Zij ontvingen drie weken voorafgaand aan de les 
een schriftelijke instructie over de les en een ondersteunende powerpointpresentatie. 
De schriftelijke instructie voor de docent is opgenomen in bijlage II. De onderzoeker 
was aanwezig bij de les en waarborgde de kwaliteit door de informatie die de docent 
gaf te controleren op juistheid. In geval van onjuistheid of onvolledigheid werd dit 
genoteerd en na de les gecorrigeerd en/of aangevuld door de onderzoeker. De les 
zag er als volgt uit: Er werd begonnen met een kringgesprek over ervaringen na de 
voorlichting, herhaling van de theorie en kinderen moesten opnieuw erosieve 
drankjes omcirkelen in hun, wederom vooraf, ingevulde drankendagboekje (D2). De 
opfrisles werd ondersteund middels een powerpointpresentatie gebaseerd op de 
powerpointpresentatie van de eerder gegeven voorlichting. De dia’s bevatten 
wederom informatieve tekst, afbeeldingen en dezelfde animatie van een kies waarbij 
slijtage optreedt. In bijlage III staan de dia’s van deze powerpointpresentatie 
weergegeven.   
                                                                                                                               
3. Informatieve tekst op de schoolwebsite  
Op de website van de scholen werd een informatieve tekst over erosieve slijtage 
geplaatst. De tekst bevatte informatie over het ontstaan, de kenmerken en 
preventiemogelijkheden van erosieve slijtage. De tekst werd ondersteund met 
afbeeldingen. De tekst is opgenomen in bijlage IV.                                                                                                                                           
                                                                                    
3.2 Het benaderen van de basisscholen 
 
Poweranalyse 
Met het programma G*power 3.1 is een poweranalyse uitgevoerd. Uit deze analyse 
bleek dat de onderzoekspopulatie uit 80 kinderen moest bestaan om effecten aan te 
kunnen tonen. Voor de uitvoering van de poweranalyse is vastgesteld dat data-
analyse een repeated measures design volgt, het significantieniveau 0,05 is en de 
power 0,8. Deze laatst genoemde waardes zijn in de statistiek standaardwaardes. 
Literatuuronderzoek gaf dat gemiddeld 30-35% van de Westerse bevolking weet wat 
erosieve slijtage is.28 29 36 De onderzoeker achtte het klinisch relevant als na 
voorlichting ongeveer 70% van de kinderen zou weten wat erosieve slijtage is. 
Daarom is er bij de poweranalyse een effect size van 0,2 gehanteerd. Hiermee 
worden in de statistiek gemiddeld tot kleine verschillen aangetoond.  
 
In- en exclusiecriteria van de scholen 
Op de scholen mocht niet eerder voorlichting over erosieve slijtage gegeven zijn en 
het moest mogelijk zijn een powerpointpresentatie te tonen. 
 
Selectie basisscholen 
23 basisscholen in het noordoosten van de provincie Groningen zijn benaderd. Vijf 
scholen met in totaal acht klassen toonden belangstelling. Uit tijdsoverweging zijn 
twee basisscholen, verdeeld over vier klassen, at random, onafhankelijk geselecteerd 
waarbij gezorgd is voor een populatiegrootte van circa 100 kinderen.  
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Geen controlegroep, alleen een interventiegroep 
Er is alleen een interventiegroep. Een controlegroep werd niet noodzakelijk geacht. 
Verwacht werd dat kinderen gedurende de onderzoeksperiode geen kennis over 
erosieve slijtage buiten de voorlichting om zouden opdoen. De nulmeting van de 
kennis, de attitude en het gedrag van de kinderen ten aanzien van erosieve slijtage 
diende als controlemeting.  
 
Toestemming METC en waarborging anonimiteit en privacy  
Toestemming van de medisch ethische toetsingscommissie was niet vereist. Het 
gaat om lichamelijk noch psychisch belastend onderzoek. De resultaten zijn 
geanonimiseerd. De ouders/ verzorgers van de kinderen hebben één tot twee weken 
voorafgaand aan de eerste meting een toestemmingsbrief ontvangen. Middels een e-
mailbericht konden zij onderzoeksdeelname weigeren. De toestemmingsbrief voor de 
ouders is te vinden in bijlage V. 
 
3.3 De onderzoekspopulaties 
 

Er waren vier onderzoekspopulaties: A,B,C en D. 
A: Basisschoolkinderen: 9 tot en met 13 jaar oud afkomstig van twee openbare  
    dorps basisscholen in Noordoost Groningen. De onderzoekspopulatie bestond in  
    eerste instantie uit 102 kinderen. Aangezien drie kinderen deelname aan het  
    onderzoek weigerden gaat het om een groep van 99 kinderen (n). 
B: Circa tien tot vijftien ouders van deelnemende kinderen. De ouders zouden   
     benaderd worden voor deelname aan het onderzoek op ouderavonden welke    
     zouden plaatsvinden op de scholen.                                                                                                                
C: De vier docenten werkzaam in de vier klassen van de twee deelnemende scholen.  
D: De twee locatiecoördinatoren werkzaam op de twee deelnemende scholen.    
  
Achtergrondinformatie basisscholen 
Van o.b.s de Noordkaap gevestigd in Oostwold, 
gemeente Oldambt namen groep zes, zeven en 
acht en van o.b.s Kromme Akkers gevestigd in 
Garnwerd, gemeente Winsum nam 
combinatiegroep 6/7/8 deel aan het onderzoek. 
Figuur 3.1 toont de ligging van beide scholen in 
de provincie Groningen. 
 
 
Demografie o.b.s de Noordkaap  
Deze school valt onder postcodegebied 
Oostwold. In 2014 telde dit gebied 1500 inwoners 

met 682 huishoudens. De statusscore is -0,37226.42 Dit valt onder het landelijk 
gemiddelde van 0,28 voor 2014.  
                                                                    
  Statusscores bestaan uit vier gegevens: het gemiddelde inkomen in een wijk, percentages van mensen met 

een laag inkomen, laag opgeleiden en mensen die niet werken. Via een factoranalyse worden deze kenmerken 

samengevat in één samengesteld kenmerk: de sociale status. De sociale status van een wijk wordt vergeleken 

met andere wijken in Nederland. Wijken zijn in dit geval 4-positiepostcodegebieden waarbij alleen de cijfers en 

niet de letters van een postcode worden meegenomen. 1 gebied bevat gemiddeld zo’n 1.825 Nederlandse 

huishoudens. De statusscores zijn berekend door EDM BV in opdracht van het Sociaal Cultureel Planbureau.  

Figuur 3.1 Kaart van de provincie 
Groningen. Het blauwe bolletje is Kromme 
Akkers, het oranje bolletje is de Noordkaap. 
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Organisatie o.b.s de Noordkaap 
De school valt in beheers- en beleidsmatig opzicht onder de 
verantwoordelijkheid van Stichting Openbaar Onderwijs Oost 
Groningen. De locatiecoördinator van de school is de heer Jan   
 Paul Siebelink. De school telde 166 leerlingen aan de start van    
 studiejaar 2014- 2015. De leerlingen waren verdeeld over acht 

groepen met twaalf leerkrachten. Groep zes heeft 28 leerlingen, groep zeven heeft 
26 leerlingen en groep acht heeft 28 leerlingen. De lestijd is van 8.15 uur tot 14.00 
uur. Op woensdag duren de lessen tot 12.15 uur.43 
 
 
Demografie o.b.s Kromme Akkers  
Deze school ligt in postcodegebied Garnwerd. In 2014 was de totale bevolking van 
dit gebied 450 inwoners met 207 huishoudens. De statusscore* voor dit gebied ligt 
boven het landelijk gemiddelde met 0,813365.42 
 
 

Organisatie o.b.s Kromme Akkers 
De school valt onder schoolbestuur Lauwers en Eems. De 
locatiecoördinator is de heer R. Hilbrandie. De school telde 55 
leerlingen begin studiejaar 2014-2015. De leerlingen waren 
verdeeld over de onderbouw (groep één- twee), de middenbouw            

           (groep drie – vijf) en de bovenbouw (groep zes –acht). Groep  
           zes heeft twaalf leerlingen, groep zeven bestaat uit vier 

leerlingen en groep acht heeft ook vier leerlingen. De lestijd is van 8.30-12.00 uur en 
van 13.15-15.15 uur. Woensdags zijn de kinderen om 13.30 uur vrij.44 
 
 
Cito –scores beide scholen 
Tabel 3.2 geeft de gemiddelde citoscores45 per school weer in vergelijking met het 
landelijk gemiddelde. 
 
Tabel 3.2 Gemiddelde citoscores per school in vergelijking met het landelijk gemiddelde. Bron: Terugblik en 
resultaten Eindtoets Basisonderwijs 2014 

45
 

         
                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jaar Gemiddelde score 
o.b.s de Noordkaap 

Gemiddelde score 
o.b.s Kromme Akkers 

Landelijk gemiddelde 

2012 533.6 532.7 535,5 

2013 535.5 537.5 535,0 

2014 526.6 539.2 534,8 

Figuur 3.2 Logo o.b.s 
de Noordkaap 

Figuur 3.3 Logo 
Kromme Akkers 

http://www.cito.nl/~/media/cito_nl/files/primair%20en%20speciaal%20onderwijs/cito_eindtoets_terugblik_2014.ashx
http://www.cito.nl/~/media/cito_nl/files/primair%20en%20speciaal%20onderwijs/cito_eindtoets_terugblik_2014.ashx
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3.4 Onderzoeksmethode 
 
Allereerst worden de meetmethodes benoemd die zijn gebruikt bij deel A van dit 
onderzoek (onderzoek naar het effect van de interventies op de kennis, de attitude 
en het gedrag van kinderen ten aanzien van erosieve slijtage) en daarna worden de 
meetmethodes benoemd die zijn gebruikt bij deel B van dit onderzoek (evaluatie en 
beoordeling van de interventies door de kinderen, hun ouders, docenten en 
locatiecoördinatoren). 
 
Meetmethode deel A 
Er is gebruikt gemaakt van drie type meetinstrumenten: vragenlijsten (afgekort tot V), 
drinkdagboekjes (afgekort tot D) en observaties van de onderzoeker.  
 
Meetinstrument 1. Vragenlijsten  
De kinderen vulden op vijf meetmomenten een vragenlijst in. De eerste vragenlijst 
(V1) werd voorafgaand aan de voorlichting ingevuld. Deze vragenlijst is de nulmeting 
en bevat vragen over achtergrondvariabelen, preventief tandheelkundig handelen en  
kennis, attitude en gedrag ten aanzien van erosieve slijtage. De eerste vragenlijst 
staat in bijlage VI. De kennis-, attitude- en gedragsvragen uit vragenlijst twee tot en 
met vijf zijn gelijk aan de kennis-, attitude- en gedragsvragen uit de eerste vragenlijst. 
Vragenlijst twee (V2) werd meteen na de voorlichting afgenomen en bevat alle 
vragen over kennis en attitude. Vragenlijst drie (V3) werd voorafgaande aan de 
opfrisles afgenomen en bevat alle vragen over kennis, attitude en gedrag. Vragenlijst 
vier (V4) werd meteen na de opfrisles afgenomen en bevat weer alle vragen over 
kennis en attitude. Vragenlijst vijf (V5) werd vijf weken na de opfrisles, als eindmeting 
afgenomen en bevat alle vragen over kennis, attitude en gedrag.  
 
De vragenlijsten zijn, op papier, afgenomen door de onderzoeker in de klas. Er werd 
uitgelegd aan de kinderen dat ze niet met anderen mochten overleggen over de 
antwoorden. Als kinderen echter niet begrepen wat er met een vraag bedoeld werd 
konden ze hierover uitleg vragen bij de onderzoeker.  
 
De vragenlijsten bestonden overwegend uit meerkeuze antwoordmogelijkheden en 
waren gebaseerd op gevalideerde vragenlijsten uit eerder onderzoek en kennis over 
erosieve gebitsslijtage en gedragscorrelaties uit literatuuronderzoek. De eerste 
vragenlijst is getest bij drie Groningse meisjes uit groep zes en één Gronings meisje 
uit groep acht. Na aanleiding van deze pilot is de vragenlijst aangepast.  
 
Uitleg over de variabelen die zijn onderzocht met de vragenlijsten: 
1. Achtergrondvariabelen: klas, leeftijd, geslacht en etniciteit van het kind en de 

etniciteit van de moeder. De etniciteit van het kind en van zijn of haar moeder is 
bepaald aan de hand van het geboorteland. Autochtonen zijn geboren in 
Nederland en allochtonen zijn geboren buiten Nederland.  

 
2. Preventief tandheelkundig handelen: de frequentie waarmee kinderen 

tandenpoetsen, het aantal zoetmomenten die de kinderen hebben per dag en de 
frequentie van periodiek mondonderzoek van de kinderen per jaar.  

    Het aantal zoetmomenten van een kind per dag werd bepaald met drie open 
vragen over tussendoortjes en drie meerkeuze vragen over ontbijt-, lunch- en 
dinerfrequentie. Bij de meerkeuzevragen werd de keuze gegeven uit nooit, soms 
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en altijd. ‘nooit, soms en altijd’ werden gescoord met respectievelijk 0, ½ en 1 
punt. Het aantal zoetmomenten per dag werd vervolgens berekend door de som 
van de antwoorden op alle zes de voedingsvragen te nemen. 

  
3. De hoofdvariabele kennis over erosieve slijtage:  

Dit werd getest met zestien meerkeuzevragen over de definitie en het ontstaan 
van erosieve slijtage, de rol van voeding en preventiemogelijkheden. Er viel een 
gewogen kennisscore van maximaal veertien punten te behalen. Een vraag die 
fout of niet ingevuld werd is gescoord met nul punten. In bijlage VII staat precies 
vermeld hoe de punten voor de verschillende kennisvragen verdeeld zijn.  
 

4. De hoofdvariabele attitude ten aanzien van erosieve slijtage:  
Dit is met drie vragen bepaald. De eerste vraag betrof hoe erg kinderen het 
achtten erosieve slijtage te hebben. Dit konden ze aangeven met een cijfer op een 
schaal van één tot tien. Hoe hoger het cijfer, hoe erger de kinderen het vonden om 
erosieve slijtage te hebben. De tweede vraag ging over hoe vaak de kinderen aan 
erosieve slijtage dachten bij eten en drinken. De kinderen hadden bij de 
beantwoording van deze vraag de keuze uit de opties: “nooit, soms, vaak en bijna 
altijd”. De derde vraag ging over hoe de kinderen hun gebit in het algemeen 
waardeerden. Dit konden ze aangeven met een cijfer op schaal van één tot tien. 
Hoe hoger het cijfer, hoe meer waarde de kinderen aan hun gebit hechtten.  
 

5. De hoofdvariabele gedrag ten aanzien van erosieve slijtage:  
Dit is met twee vragen bepaald.  

 De eerste vraag had als doel om van verschillende erosieve en niet-erosieve 
categorieën dranken de consumptiefrequentie te bepalen.  
Vervolgens is bepaald of de kinderen minder vaak of vaker één erosief drankje 
per dag drinken. Literatuuronderzoek naar correlaties tussen de consumptie-
frequentie van erosieve dranken en de mate waarin erosieve slijtage optreedt is 
beperkt. Één onderzoek gaf dat kinderen met ernstige erosieve slijtage 
gemiddeld tien erosieve drankjes per week drinken gedurende vier jaar.11 Dit 
zou betekenen dat als kinderen afwisselend één of twee erosieve drankjes per 
dag drinken, zij ernstige erosieve slijtage ontwikkelen.  
Daarnaast is bepaald of kinderen minder vaak of vaker drie niet- erosieve 
drankjes per dag drinken. Kinderen moeten ten minste driemaal per dag een 
niet- erosief drankje drinken. Het voedingscentrum46 geeft namelijk aan dat 
kinderen tussen de 9 en 13 jaar oud 1000-1500 ml vocht moeten drinken voor 
een goede gezondheid. Er is aangenomen dat kinderen gemiddeld 330 ml 
vocht per drinkmoment drinken.  
Hoe de data die verkregen zijn met de eerste hoofdvraag precies gescoord zijn 
staat in bijlage VIII. 

 De tweede vraag viel uiteen in twee subvragen. Met de eerste subvraag moest 
achterhaald worden hoe vaak kinderen water drinken nadat ze een erosief 
drankje hebben gedronken. De antwoordmogelijkheden waren: ‘nooit of bijna 
nooit’, ‘soms’ en ‘bijna altijd’. Met de tweede subvraag moest achterhaald 
worden hoe vaak de kinderen een erosief drankje drinken tijdens of vlak na het 
sporten. De antwoordmogelijkheden bij deze tweede subvraag waren: ‘nooit of 
bijna nooit’, ‘soms’, ‘bijna altijd’ en ‘ik sport niet’. Indien kinderen aangaven dat 
ze niet sporten, werden kinderen niet meegenomen in de resultaten van dit 
gedeelte van het onderzoek. 
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Meetinstrument 2. Drinkdagboekjes  
Elk kind hield driemaal een drinkdagboekje bij. Dit was een week voorafgaand aan 
de voorlichting, een week voorafgaand aan de opfrisles en een week voorafgaand 
aan de eindmeting. Het dagboekje werd thuis op een donderdag, vrijdag en zaterdag 
ingevuld. Er is gekozen om de kinderen dit deze drie specifieke dagen in te laten 
vullen, omdat verwacht werd dat kinderen op een doordeweekse dag anders drinken 
dan tijdens een weekenddag vanwege een mogelijk ander dagritme en of andere 
activiteiten op deze verschillende dagen. Het drinkdagboekje was gebaseerd op 
voedingsdagboekjes die voor eerdere onderzoeken gebruikt waren. Het 
drinkdagboekje staat in bijlage IX. 
 
De kinderen hielden in hun dagboekje bij op welk tijdstip, hoeveel, wat ze dronken en 
of ze hier korter of langer dan een half uur over deden. De kinderen konden dit 
invullen bij verschillende aangegeven momenten op een dag, te weten: “voor het 
ontbijt”, “bij het ontbijt”, “tussen het ontbijt en de lunch”, “bij de lunch”, “tussen de 
lunch en het avondeten”, “bij het avondeten”, “na het avondeten” en “tijdens de 
nacht”. Daarnaast vulden de kinderen in hoe laat ze elke dag gingen slapen. 
 
Het drinkdagboekje had vijf doelen. Het gaf inzicht in: 
1. Het aantal erosieve drinkmomenten per dag. 
2. Het aantal niet- erosieve drinkmomenten per dag. 
3. Het drinken van een erosief drankje een uur voor de bedtijd. 
4. Het drinken van een erosief drankje tijdens de nacht. 
5. Het korter of langer dan een half uur doen over het drinken van een erosief  
    drankje. 
 
Hoe de data die verkregen zijn met de dagboekjes precies verwerkt zijn staat in 
bijlage X. 
 
Meetinstrument 3: observaties van de onderzoeker  
De onderzoeker maakte tijdens de opfrisles notities van de antwoorden van de 
kinderen op de kennis-, attitude- en gedragsvragen die tijdens de les door de docent 
aan hen gesteld werden. 
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Meetmethode deel B 

Met deel B van dit onderzoek werd onderzocht hoe de interventies werden 
beoordeeld en geëvalueerd door de kinderen, hun ouders, docenten, 
locatiecoördinatoren en de onderzoeker. 
 

Er zijn drie meetinstrumenten voor deel B van dit onderzoek: een diepte-interview(I), 
een vragenlijst en een observatie van de onderzoeker (O).  
 
Meetinstrument 1: diepte-interview  
De interviews werden door de onderzoeker afgenomen met een vooraf opgestelde 
en gestructureerde gesprekspuntenlijst. De interviews zijn opgenomen (audio). 
 
Onderzoekspopulatie A: Bij circa tien kinderen gaf een diepte-interview tijdens de 
eindmeting inzicht in hoe zij de interventies en het onderzoek hebben ervaren. 
 
Onderzoekspopulatie B: Bij circa tien ouders gaf een diepte-interview tijdens de 
eindmeting inzicht in wat volgens hen criteria zijn van een goede interventie, hoe de 
interventies invloed hebben gehad op het erosieve gedrag van hun kinderen en of 
van henzelf en wat hun houding is ten aanzien van de interventies en het onderzoek. 
 
Onderzoekspopulatie C: Bij de vier docenten gaf een diepte-interview meteen na de 
opfrisles aan hoe ze de interventies hebben ervaren, wat voor hen verbeterpunten 
zijn en hoe ze in de toekomst aandacht zullen schenken aan erosieve slijtage.  
 
Onderzoekspopulatie D: De twee locatiecoördinatoren zijn voorafgaand aan de 
voorlichting geïnterviewd om te achterhalen of eerder aandacht aan het gebit op de 
scholen is besteed met in het bijzonder erosieve gebitsslijtage, wat volgens hen 
criteria  zijn van een goede voorlichting en opfrisles en hoe aandacht voor erosieve 
gebitsslijtage kan worden opgenomen in het schoolbeleid. De gesprekspuntenlijst 
welke gebruikt is bij het afnemen van het interview staat in bijlage XII. 
 
Meetinstrument 2: vragenlijst 
Onderzoekspopulatie A: Alle kinderen (n=99) beoordeelden de voorlichting en 
opfrisles met respectievelijk vragenlijst twee (V2) en vier (V4) met een rapportcijfer. 
Ze gaven daarnaast positieve en verbeterpunten met een open vraag.  
 
Onderzoekspopulatie C: De vier docenten gaven vóór de voorlichting aan hoe 
belangrijk zij het vonden dat er op hun school aandacht werd besteed aan erosieve 
slijtage en wat hun inschatting was van de prevalentie van erosieve slijtage bij 
kinderen. Meteen na de voorlichting en opfrisles gaven zij met een vragenlijst met 
open vragen aan wat voor hen positieve en verbeterpunten van verschillende 
onderdelen van de twee interventies waren. Zij gaven ook voor verschillende 
onderdelen van de interventies een rapportcijfer. Deze twee vragenlijsten staan in 
bijlage XI. 
 
Meetinstrument 3: observaties van de onderzoeker  
Na afloop van de voorlichting en tijdens de opfrisles maakte de onderzoeker notities 
over vragen en opmerkingen van kinderen en docenten over de  interventies. 
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3.5 Tijdsplanning uitvoering onderzoek 
 
In tabel 3.3 staat schematisch weergegeven wanneer de drie interventies en de 
verschillende metingen gepland waren. 
 
Tabel 3.3 Schematisch overzicht van de drie interventies en verschillende metingen in de tijd. De 
meetinstrumenten zijn diepte-interviews (I), vragenlijsten V1 tot en met V5 en drinkdagboekjes D1 tot en met D3 
voor de kinderen en vragenlijsten voor de docenten en locatiecoördinatoren (V). NB: de drinkdagboekjes zijn een 
week voorafgaand aan het meetmoment ingevuld. 

             
Allereerst ontvingen de kinderen een voorlichting en drie weken daarna volgde de 
opfrisles en de informatie over erosieve slijtage op de schoolwebsite. Vijf weken na 
de opfrisles vond de eindmeting plaats. Dagboekjes werden een week voorafgaand 
aan de interventies en de eindmeting ingevuld. De andere metingen vonden meteen 
voorafgaand of meteen na de interventies plaats of bij de eindmeting. De 
tijdsintervallen tussen de interventies en eindmeting zijn gekozen met het oog op de 
totale tijd van 14 weken die beschikbaar was voor de uitvoering van het gehele 
onderzoek. 
 
3.6 Dataverwerking 
 
Meerkeuzevragen 
Wanneer bij een ordinale meerkeuzevraag waarbij maar één antwoord mogelijk was 
meerdere opties werden aangekruist is het antwoord met de laagste waarde 
gescoord. Als een kind bijvoorbeeld aangaf ‘1x per dag’ en ‘2x per dag’ water te 
drinken, werd dit gescoord als ‘1x per dag’. Wanneer een kind bij een vraag met een 
ratio interval meerdere antwoorden aankruiste werd het gemiddelde van deze 
waarden ingevoerd. Als een kind bijvoorbeeld de voorlichting beoordeelde (op een 
schaal van één tot tien) met een 6 en een 7 werd dit gescoord als een 6,5. 
 
 
 
 

Meetmoment  1 = 
Nulmeting 

2 3 4 5 =  
Eindmeting 

Tijdsinterval  3 weken                      5 weken 

Voorlichting Opfrisles 
Informatie schoolsite 

Eindmeting 

Onderzoeks 
populatie 

Meetinstrumenten 

A. Kinderen D1 en V1  V2  D2 en V3 V4  D3 en V5 en I 

B. Ouders      I 

C. Docenten  V V  V en I  

D. Locatie-
coördinatoren  

 V en I     
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Interpretatie rapportcijfers 

Wanneer de onderzoekspopulatie gevraagd werd 
met rapportcijfers een beoordeling te geven 
gebeurde dit op een schaal van één tot tien. Hierbij 
gold dat hoe hoger het cijfer was, hoe beter de 
beoordeling was. In tabel 3.4 staan de cijfers 
uitgedrukt in woorden zoals dit in het Nederlandse 
schoolsysteem gebruikelijk is. Een cijfer onder de 
5,5 is onvoldoende. Een hoger cijfer is voldoende. 
                                                                                         

 

   

                                                                                                                    Tabel 3.4 Interpretatie rapportcijfers 

Ontbrekende data 
Bij het berekenen van de kennisscore werden één of meerdere niet ingevulde 
kennisvragen gescoord met nul punten.  
Indien een kind andere soorten vragen niet had beantwoord, werd dit kind buiten 
beschouwing gelaten bij de berekening van de resultaten waarbij antwoord, op de 
door dit kind niet ingevulde vragen, vereist was. Stel een kind had niet ingevuld hoe 
vaak hij of zij tandenpoetst, dan is dit kind niet meegenomen bij het resultaat over de 
poetsfrequentie, maar wel bij het resultaat over bijvoorbeeld de pmo-frequentie.  
 
Consequenties afwezigheid tijdens interventies en meetmomenten 
Kinderen konden afwezig zijn op de dag van de voorlichting en/of op de dag van de 
opfrisles en/of op de dag van de eindmeting. Indien een kind afwezig was op de dag 
van de voorlichting is alleen zijn of haar ingevuld eerste dagboek meegenomen in de 
resultaten van dit onderzoek. Indien een kind afwezig was op de dag van de 
opfrisles, maar wel aanwezig was op de dag van de voorlichting, zijn alleen data van 
ingevulde vragenlijsten één en twee en dagboeken één en twee meegenomen in de 
resultaten van dit onderzoek. Indien een kind afwezig was op de dag van de 
eindmeting, zijn data van ingevulde vragenlijsten één tot en met vier en alle drie de 
dagboeken meegenomen in de resultaten van dit onderzoek. 
 
In tabel 3.5 staat samengevat weergegeven welke data van kinderen wel gebruikt 
zijn voor dit onderzoek indien ze afwezig waren tijdens één van de interventies en 
meetmomenten. 
 
Tabel 3.5 Data die wel gebruikt zijn voor dit onderzoek bij afwezigheid op één of meerdere momenten. 

Afwezig op de dag van:   Data gebruikt voor dit onderzoek 

De voorlichting Dagboek 1 

De opfrisles Vragenlijst 1 en 2          & Dagboek 1 en 2 

De eindmeting Vragenlijst 1,2,3 en 4    & Dagboek 1,2 en 3 

 
 
 
 
 

Cijfer Omschrijving 

10 Uitstekend 

9 Zeer goed 

8 Goed 

7 Ruimvoldoende 

6 Voldoende 

5 Zwak 

4 Onvoldoende 

3 Ruim onvoldoende 

2 Slecht 

1 Zeer slecht 
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3.7 Statistische analyses 
 
Alle statistische analyses in dit onderzoek zijn uitgevoerd met het 
softwareprogramma IBM SPSS Statistics versie 22. 
 
Cumulatieve frequentieverdelingen, gemiddelde waarden en medianen worden 
weergegeven van de demografische kenmerken, het preventief tandheelkundig 
handelen en de drie hoofd- uitkomstmaten kennis, attitude en gedrag ten aanzien 
van erosieve slijtage. 
 
Aangezien onderzocht werd wat het effect van de interventies op de hoofd-
uitkomstmaten was, is het verschil voor deze hoofduitkomstmaten tussen 
verscheidene meetmomenten bepaald. Tabel 3.6 geeft weer waarom en welke 
meetmomenten daarvoor met elkaar vergeleken zijn. 
 
De Wilcoxon signed rank test is gebruikt om de significatie tussen de verschillende 
meetmomenten te bepalen en de Mann-whitney U test werd gebruikt om de 
significatie tussen de sekse te bepalen. Deze testen zijn gebruikt omdat de data van 
alle drie de hoofduitkomstmaten niet normaal verdeeld waren. 
 
Verschillen met een p- waarde van 0,05 of kleiner werden als statistisch significant 
beschouwd en in de tabellen aangegeven met een “*”. 
 
Tabel 3.6 Hoe het korte- en lange- termijneffect van de verschillende interventies werd bepaald door te kijken 
naar het verschil tussen verscheidene meetmomenten. 

 
 

 

Verschil 
meet-
moment 

Hetgeen onderzocht werd Te bepalen 
voor de hoofd-
uitkomstmaten 

 Effect van de voorlichting:  

1 en 2 Op de korte termijn (meteen na de voorlichting) Kennis en 
attitude 

2 en 3 Op de lange termijn (drie weken na de voorlichting) vergeleken met 
meteen na de voorlichting 

Kennis en 
attitude 

1 en 3 Op de lange termijn vergeleken met vóór de voorlichting Kennis, attitude 
en gedrag 

 Effect van de opfrisles:  

3 en 4 Op de korte termijn (meteen na de opfrisles) Kennis en 
attitude 

 Effect van de opfrisles en de informatie op de schoolwebsite: 

4 en 5 Op de lange termijn (vijf weken na de interventies) vergeleken met 
meteen na de opfrisles 

Kennis en 
attitude 

5 en 6 Op de lange termijn vergeleken met vóór de opfrisles Kennis, attitude 
en gedrag 

1 en 6 Gezamenlijk effect van alle drie de interventies op de lange termijn Kennis, attitude 
en gedrag 
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H4. Resultaten uitvoering onderzoek 
 
4.1 Respons  
 

Onderzoekspopulatie A. Kinderen 
In tabel 4.1 staat aangegeven hoeveel kinderen in elke geselecteerde schoolklas 

zaten, hoeveel kinderen hiervan hebben deelgenomen aan het onderzoek en 

hoeveel kinderen hiervan de verschillende vragenlijsten en dagboeken hebben 

ingevuld.  

Tabel 4.1 Aantal respondenten die hebben deelgenomen aan het onderzoek en de vragenlijsten en dagboeken 

hebben ingevuld per school en klas. 

 o.b.s Kromme Akkers  o.b.s de Noordkaap   Totaal 

 Groep6 Groep7 Groep8 Groep 6 Groep 7  Groep 8   

n n 
 

n 
 

n 
 

n 
 

n 
 

n % 

Benaderd 12 4 4 28 26 28 102  

Deelname 
onderzoek 

11 3 4 28 25 28 99 100 

Vragenlijsten 

Alle (V1-V5) 
Deel vd 

vragenlijsten 
V 1,2 

V 1,2,3,4 
V 1,2,4,5 

V 1,2,5 
V 3,4,5 

V 4 

 
9 
2 
 
 

1 

 
 

1 

 
3 
 

 
4 
 

 
25 

3 
 

1 
1 

 
 

1 

 

 
21 

4 
 
 

2 

 
 

2 

 

 
 

6 
 
 

3 
22 

2 

 
1 
 

 
62 
15 

 
1 
7 

22 
2 
4 
1 

 
63 
15 

 
1 
7 

22 
2 
4 
1 

Dagboeken 

Alle (D1-D3) 
Een gedeelte 

D 1 
D 1,2 

D 2 

 
0 
7 
6 
3 

 
 

 
0 
3 
3 

 
 

 
0 
3 
2 
1 

 

 
2 

19 
13 

6 

 

 
7 

19 
6 

13 

 
0 

14 
5 
6 
3 

 
9 

65 
35 
29 

3 

 
9 

65 
35 
29 

3 

 
Drie kinderen weigerden deel te nemen aan het onderzoek. Een ouder van twee 
kinderen van o.b.s Kromme Akkers uit groep zes en zeven mailde dat haar kinderen 
niet deelnamen aan het onderzoek omdat de kinderen dit niet wilden. Een meisje uit 
groep zes van de Noordkaap gaf voorafgaand aan de voorlichting in de klas zelf aan 
dat ze niet deelnam. Alle drie namen wel deel aan de voorlichting en opfrisles.  
Sommige kinderen waren afwezig, allen vanwege ziekte, op de dag van de 
voorlichting, op de dag van de opfrisles of op de dag van de eindmeting en konden 
hierdoor de vragenlijsten niet invullen. Sommige kinderen leverden alle of enkele 
dagboekjes niet in vanwege gebrek aan motivatie om dit bij te houden of ze vergaten 
het dagboekje in te vullen en/ of mee te nemen naar school. Sommige kinderen 
mochten de tweede en of derde keer het dagboekje niet meer van hun ouders 
invullen. Een moeder liet middels een geschreven brief de onderzoeker weten dat ze 
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vond dat met het invullen van de verjaardag, groep en geslacht de privacy van haar 
kind niet geborgen werd. Daarnaast ontbrak voor haar het nut van het dagboekje 
voor haar kind. De namen van de kinderen die niet wilden deelnemen aan het gehele 
onderzoek of geen dagboekjes wilden invullen zijn genoteerd. Deze notitie is na 
afloop van het onderzoek vernietigd. 
 
Tabel 4.2 Percentage kinderen die een bepaald onderdeel van het dagboekje volledig hebben ingevuld. 

 
 
 
 
 
 
 
Het bleek dat sommige kinderen in de dagboekjes één of meerdere gegevens niet 
noteerden. In tabel 4.2 staat hoeveel kinderen van een bepaald onderdeel van de 
dagboekjes alle gegevens wel volledig hebben genoteerd. Met het derde dagboekje 
konden geen betrouwbare resultaten verkregen worden. De respons hiervan was met 
9% van de gehele onderzoekspopulatie te laag. Tevens kon niet bepaald worden of  
kinderen korter of langer dan een half uur over het drinken van een erosief drankje 
deden. Het percentage kinderen die dit onderdeel van de dagboekjes volledig had 
ingevuld was met 20% van de totale populatie te laag. 
 
Onderzoekspopulatie B. Ouders 
Ongeveer tien ouders zouden geïnterviewd worden voor dit onderzoek na afloop van 
een ouderavond op de deelnemende scholen. Het bleek echter niet mogelijk een 
interview met de ouders te organiseren na afloop van een ouderavond.                                     
 
Onderzoekspopulatie C. Docenten 
Vier docenten van de vier klassen die deelnamen aan het onderzoek vormden 
samen onderzoekspopulatie C. Allen hebben driemaal een vragenlijst ingevuld, zijn 
geïnterviewd en hebben de opfrisles gegeven. Alle docenten waren vrouwen.  
 
Onderzoekspopulatie D. Locatiecoördinatoren 
Twee locatiecoördinatoren van de twee scholen die deelnamen aan het onderzoek 
vormden samen onderzoekspopulatie D. Beiden hebben voorafgaand aan de 
voorlichting een vragenlijst ingevuld en zijn geïnterviewd. Alle locatiecoördinatoren 
waren mannen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Onderdeel dagboekje Dagboek 1  
(n= 73) 

Dagboek 2 
(n= 37) 

Soort drinken  %   86 95 

Erosief drinken voor het slapen gaan  % 60 68 

Tijdsduur drinken  % 56 51 
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4.2 Onderzoeksmethode 

Afwijking tijdsplanning  
Gepland was dat er drie weken tussen de voorlichting en de opfrisles zou zitten,  
vervolgens vijf weken tussen de opfrisles en de eindmeting en dus acht weken 
tussen de voorlichting en de eindmeting. Voor de Kromme Akkers week het 
tijdsinterval tussen de opfrisles en de eindmeting af. Het tijdsinterval was elf weken. 
De leerkracht vergat op de afgesproken datum de vragenlijsten af te nemen. Daarna 
duurde het zes weken voordat alsnog de vragenlijsten afgenomen werden vanwege 
de Cito-toets, vakantie, afwezigheid van de docent en technische problemen met de 
printer. In groep zeven van de Noordkaap was het tijdsinterval tussen de voorlichting 
en opfrisles vijf weken vanwege ziekte van de leerkracht. De eindmeting was 
vervolgens wel vijf weken na de opfrisles maar dus tien weken na de voorlichting. 
 

Afwijking afname vragenlijsten 
De kinderen van groep acht van de Noordkaap hebben vragenlijst drie op 
meetmoment vier in plaats van meetmoment drie ingevuld. De docent van deze 
groep was reeds begonnen met de opfrisles voordat de onderzoeker aanwezig was 
door een misverstand tussen de onderzoeker en de docent. Hierdoor ontbreken de 
antwoorden van enkele attitudevragen en alle kennisvragen van de kinderen uit deze 
groep op meetmoment drie en hebben de kinderen de gedragsvragen na afloop van 
de opfrisles in plaats van hiervoor ingevuld.  
 

Plaatsen van de informatieve tekst op de schoolwebsite  
De Kromme Akkers heeft de informatieve tekst over erosieve slijtage (interventie 3) 
ingekort geplaatst in de digitale nieuwsbrief op de schoolwebsite 47 ruim een week na 
de opfrisles. De strekking van de ingekorte tekst is: “tanderosie is slijtage van het 
gebit en dit wordt veroorzaakt door zuren die in eten en drinken zitten.”  De originele, 
volledige informatieve tekst kon niet geplaatst worden omdat de schoolwebsite niet 
up to date was. Ongeveer een maand na de opfrisles is de originele informatieve 
tekst alsnog geprint opgehangen op het prikbord in de hal van de school.  
De Noordkaap heeft de volledige informatieve tekst met als enige aanpassing dat ‘je’ 
is veranderd in ‘u’ een week voorafgaand aan de opfrisles geplaatst op de school-
website 48 onder het kopje ‘algemene informatie’ naast onder andere de schoolgids. 
 

Duur invullen vragenlijsten kinderen  
Vragenlijst 1: 8 tot 15 minuten, vragenlijst 2: circa 5 minuten, vragenlijst 3: circa 10 
minuten, vragenlijst 4: circa 5 minuten en vragenlijst 5: circa 10 minuten. 
 

Duur interventies 
De voorlichting duurde inclusief het stellen van vragen en behandelen van ervaringen 
van kinderen 45 tot 50 minuten. Hiervan werd circa 20 minuten besteed aan het 
drinkdagboekje. De opfrisles duurde 25 tot 35 minuten. 
 

Ingrijpen onderzoeker tijdens opfrisles 
De docent van de Kromme Akkers wist vragen over de erosiviteit van enkele 
voedingsmiddelen niet te beantwoorden. Deze vragen heeft de onderzoeker 
beantwoord. De docent van groep zes van de Noordkaap gaf aan dat tandenpoetsen 
helpt om erosieve slijtage te voorkomen. Deze onjuiste informatie heeft de 
onderzoeker, na de les van de docent, rechtgezet. Tijdens de opfrisles heeft de 
onderzoeker tandheelkundige vragen beantwoord die niet door de docent 
beantwoord konden worden over bijvoorbeeld sealants. 
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H5. Resultaten  
 

Resultaten onderzoekspopulatie A: de kinderen 

De resultaten zijn beschreven in vijf onderdelen, te weten: 
1. Demografische kenmerken 
2. Preventief tandheelkundig handelen 
3. Kennis ten aanzien van erosieve slijtage 
4. Attitude ten aanzien van erosieve slijtage 
5. Gedrag ten aanzien van erosieve slijtage 
 
 
5.1 Demografische kenmerken 
 

In tabel 5.1  staat een procentuele verdeling naar achtergrondkenmerken van de 
onderzoekspopulatie. 
 
Tabel 5.1 Leeftijd, geslacht, etniciteit van het kind en de etniciteit van de moeder. Aantal respondenten (n) en 
percentage kinderen van de onderzoekspopulatie waarvan het onderzochte kenmerk bekend is.  

 
Demografische 

kenmerken  
       

Leeftijd   9 jaar 10 jaar 11 jaar 12 jaar 13 jaar 

%  (n=92) 25 30 20 23 2 

Geslacht  Meisje Jongen    

% (n=99) 45 55    

Etniciteit kind  Autochtoon Allochtoon    

% (n=93) 97 3    

Etniciteit moeder  Autochtoon Allochtoon    

% (n=90) 92 8    

 
De kinderen in de onderzoekspopulatie zijn tussen de 9 en 13 jaar oud. De kinderen 
zijn vrijwel gelijk over de verschillende levensjaren 9 tot en met 12 jaar verdeeld. De 
meeste kinderen zijn 10 jaar oud. Er namen iets meer jongens dan meisjes deel aan 
het onderzoek. Vrijwel alle kinderen zijn autochtoon. Allochtone kinderen komen uit 
Oost-Europa (Hongarije en Bulgarije). Één kind is in China geboren terwijl zijn ouders 
in Nederland geboren zijn. Van een ruime meerderheid van de onderzoekspopulatie 
is de moeder autochtoon. Allochtone moeders zijn geboren in een West- Europees 
land (Zwitserland, Duitsland, Frankrijk en Engeland) of een Oost-Europees land 
(Bulgarije of Slowakije). 
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5.2 Preventief tandheelkundig handelen 

 
Zelfzorg: Poetsfrequentie 
Het Ivoren Kruis49 adviseert tweemaal daags tanden te poetsen met fluoride 
houdende tandpasta. Tabel 5.2 toont de frequentie waarmee de onderzoekspopulatie 
tandenpoetst. 
 
Tabel 5.2 Poetsfrequentie van de kinderen. Aantal respondenten (n) en percentage kinderen van de 
onderzoekspopulatie waarvan het onderzochte kenmerk bekend is.  
 

Frequentie 
tandenpoetsen 

 Niet elke dag 
 

(%kinderen) 

Elke dag 1 
keer  

(% kinderen) 

Elke dag 2 
keer  

(% kinderen) 

Elke dag 3 
keer of vaker 
(% kinderen) 

 (n=91) 1 20 71 8 

 
Ongeveer 80% van de kinderen poetst hun tanden tweemaal per dag of vaker.  
 
Zoetmomenten 
Het Ivoren Kruis49 adviseert maximaal zeven zoetmomenten per dag te nuttigen. 
Water, thee en koffie zonder melk of suiker worden niet meegerekend.  
Tabel 5.3 toont de procentuele verdeling van eet- en drinkmomenten van de 
onderzoekspopulatie.  
 
Tabel 5.3 Aantal zoetmomenten van de kinderen per dag. Aantal respondenten (n) en het percentage kinderen 
van de onderzoekspopulatie waarvan het onderzochte kenmerk bekend is.  

 
Aantal zoetmomenten  ≤  7 per dag  

(% kinderen) 
>  7 per dag 

(% kinderen) 
 (n=93) 53 47 

 

Ongeveer de helft van de kinderen heeft zeven of minder zoetmomenten per dag.  
 

Frequentie periodiek mondonderzoek  

Het Ivoren Kruis49
 en de projectgroep Kwaliteit van Tandheelkundige zorg van het 

UMC St Radboud50 geven aan dat de controletermijn tussen twee opeenvolgende 

periodieke mondonderzoeken voor iedere jeugdige patiënt individueel  bepaald dient 

te worden. Deze termijn dient gebaseerd te zijn op een analyse van aanwezige 

ziekteverschijnselen, risico-  en beschermende factoren en de progressiekans op 

ziekte. 

Tabel 5.4 toont de procentuele verdeling van de gebitscontroles bij de tandarts of 
mondhygiënist van de onderzoekspopulatie. 
 
Tabel 5.4 Frequentie gebitscontroles bij de tandarts of mondhygiënist van de kinderen. Aantal respondenten (n) 
en percentage kinderen van de onderzoekspopulatie waarvan het onderzochte kenmerk bekend is.  

Frequentie 
controlebezoek 

 Alleen bij 
(pijn)klachten 

(% kinderen) 

1 keer per 
jaar 

(% kinderen) 

2 keer per 
jaar 

(% kinderen) 

3 keer per 
jaar 

(% kinderen) 

 (n=73) 1 15 77 7 

De meeste kinderen, ongeveer 85%, gaan minimaal tweemaal per jaar op controle 
naar de tandarts of mondhygiënist.  
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5.3 De kennis over erosieve gebitsslijtage 
 
Tabel 5.5 toont de kennis van de kinderen op de vijf meetmomenten. Tabel 5.6 toont 
het verschil in kennis van de kinderen over de tijd. 
 
Tabel 5.5 Kennis van de kinderen op de vijf meetmomenten. Aantal respondenten (n), mediaan van de 
kennisscore in punten (med) en het 1

ste
 en 3

de
 kwartiel. De kennis werd gescoord op een schaal van 0 tot en met 

14 punten. 
 

Kennis 
erosieve 

slijtage 

Nulmeting  
 
 

(M1) 

Meteen  
na de 

voorlichting 
(M2) 

drie weken  
na de 

voorlichting 
(M3) 

Meteen 
na de 

opfrisles 
(M4) 

Eind-
meting  

 
(M5) 

n 93 93 65 90 83 

med 2 12 12 12 10 

1ste kwartiel 0 11 10 11 8 

3de kwartiel 5 14 13 14 11 

 
 

Bij de nulmeting is de vraag ‘wat is tanderosie?’ als volgt beantwoord: 
17%   van de kinderen heeft het juiste antwoord slijtage aangekruist.  
64%   van de kinderen wist het antwoord niet. 
19%   van de kinderen heeft de onjuiste antwoorden ontsteking of een gaatje   
          aangekruist. 
 
Tabel 5.6 De verandering van de kennis over erosieve slijtage van de kinderen over de tijd. Aantal respondenten 
(n), percentage kinderen met een kennistoename, percentage kinderen met een kennisafname en percentage 
kinderen waarbij de kennis over erosieve slijtage onveranderd bleef, Z- score (Z), statistische significantie 
Wilcoxon signed rank test van verschil tussen de tijdstippen (p), significantie p ≤ 0,05 (*). 
 

Verandering kennis in de tijd       

   Kennis 
toename  

 
(% kinderen) 

Kennis 
afname  

 
(% kinderen) 

Geen 
verandering 

in kennis  
(% kinderen) 

Z p * 

Verschil  
M1 – M2 

(n=93) 100 0 0 -8,384  0,000 * 

Verschil  
M2 – M3 

(n=65) 32 49 18 -2,032  0,042 * 

Verschil  
M1 – M3 

(n=65) 100 0 0 -7,011  0,000 * 

Verschil  
M3 – M4 

(n=65) 52 20 28 -3,390  0,001 * 

Verschil  
M4 – M5 

(n=83) 2 93 5 -7,640  0,000  * 

Verschil  
M3 – M5 

(n=61) 15 79 7 -5,240  0,000 * 

Verschil  
M1 – M5 

(n=61) 95 5 0 -6,436 0,000 * 
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Bij de nulmeting is de mediaan van de 
kennisscore van de kinderen 2 punten bij 
een maximale kennisscore van 14 punten. 
Meteen na de voorlichting is de mediaan 
van de kennisscore van de kinderen 
toegenomen tot 12. Analyse met de 
Wilcoxon signed rank test laat zien dat de 
voorlichting meteen leidt tot een 
significante toename in kennis over 
erosieve slijtage bij alle kinderen. 

Ongeveer drie weken na de voorlichting 
neemt de kennis significant iets af. De 
mediaan van de kennisscore van de 
kinderen is dan 11,5. De kennis blijft wel significant hoger ten opzichte van de kennis 
voorafgaande aan de voorlichting. Na de opfrisles is de mediaan van de kennisscore 
van de kinderen 12 en daarmee weer significant toegenomen ten opzichte van vlak 
voor deze les. Bij de eindmeting is de mediaan van de kennisscore van de kinderen 
10. De kennis is daarmee zowel significant afgenomen ten opzichte van de kennis 
meteen na de opfrisles als significant afgenomen ten opzichte van de kennis meteen 
vóór deze les. De kennis bij de eindmeting is echter significant hoger dan de kennis 
bij de nulmeting.  
 
Geslacht en kennis 
Tabel 5.7 toont de kennis van jongens en meisjes op de vijf meetmomenten.   
 
Tabel 5.7 Kennis van jongens en meisjes op de vijf meetmomenten. Aantal respondenten (n), mediaan van de 
kennisscore in punten (med) en het 1

ste
 en 3

de
 kwartiel. De kennis werd gescoord op een schaal van 0 tot en met 

14 punten. Statistische significantie Mann- Whitney U test voor sekseverschillen (p en *), Z- score (Z). 

Kennis erosieve 
slijtage 

Nulmeting Meteen na 
de 

voorlichting 

Drie weken 
na de 

voorlichting 

Meteen na 
de opfrisles 

Eindmeting 

 ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ 

n 43 50 43 50 41 49 41 49 40 43 

med 3,5 0 13 12 12 11,5 13 12 10 10 

1ste kwartiel 0 0 12 11 11 9 12 11 9 8 

3 de kwartiel 6,5 4 14 13 13 13 14 13 11 10 

Z -3,023 -2,35   -2,475 -2,001 

p 0,003 0,019   0,013 0,045 

* *  *    *  *  

 

Er zijn statistisch gezien geen significante verschillen gevonden tussen jongens en 
meisjes in de verandering van hun kennis over de tijd. 
 
Observaties onderzoeker tijdens de opfrisles 
De onderzoeker legde tijdens de opfrisles vast wat de antwoorden van de klas waren 
op de kennisvragen die door de docent aan hen gesteld werden. In elke klas konden 
de kinderen samen tien tot vijftien erosieve dranken opnoemen en ongeveer tien niet 
erosieve producten. Wanneer een type drank onjuist als ‘erosief’ of ‘niet- erosief’ 
werd gelabeld werd dit onmiddellijk door een ander kind gecorrigeerd. In alle klassen 
konden kinderen ongeveer vijf preventiemaatregelen voor erosieve slijtage noemen. 

2 
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Figuur 5.1 De mediaan van de kennisscores van de 

kinderen op de vijf meetmomenten. 
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5.4 De attitude van kinderen ten opzichte van erosieve gebitsslijtage 
 
De houding ten aanzien van erosieve slijtage bestaat uit drie gedeeltes: de algehele 

waardering van het gebit, hoe erg het wordt gevonden om erosieve slijtage te 

hebben en hoe vaak er wordt stilgestaan bij erosieve slijtage tijdens eten en drinken. 

Algehele waardering van het gebit 
Tabel 5.8 toont hoeveel waarde de kinderen aan hun gebit hechten op drie 
meetmomenten. Tabel 5.9 toont hoe deze waardering van de kinderen in de loop van 
de tijd veranderd. 
 
Tabel 5.8 Het gemiddelde cijfer waarmee de kinderen hun gebit waardeerden, gemeten voorafgaande aan de 
voorlichting, drie weken na de voorlichting en vijf weken na de opfrisles. Aantal respondenten (n), de mediaan van 
de cijfers waarmee de kinderen hun gebit waardeerden op een schaal van 1-10 (med) en het 1

ste
 en 3

de
 kwartiel. 

 
Tabel 5.9 Het verschil in waardering van het gebit van de kinderen over de tijd. Aantal respondenten (n), 
percentage kinderen dat hun gebit hoger waardeerde, percentage kinderen dat hun gebit lager waardeerde en 
percentage kinderen dat hun gebit gelijk waardeerden. Z- score (Z), statistische significantie Wilcoxon signed 
rank test voor verschillen tussen de tijdstippen (p), significantie p ≤ 0,05 (*) 

Verschil waardering gebit Verschil M1 –M3 Verschil M3 –M5 Verschil M1 –M5 

n 88 82 80 

Toename (% kinderen) 43 23 36 

Afname (% kinderen) 17 34 19 

Geen verandering 
(%kinderen) 

40 43 45 

Z -3,476 -1.912 -1,124 

p 0,001 0,056 0,261 

*  *   

 

De onderzoekspopulatie waardeerde vóór de voorlichting hun gebit met een mediane 

score van 8 punten op een schaal van één tot tien. Drie weken na de voorlichting 

nam de waardering significant toe. De kinderen waardeerden toen hun gebit met een 

mediane score van 9 punten. Vijf weken na de opfrisles nam de waardering van het 

gebit bij de meeste kinderen weer iets af. Deze laatste verandering was statistisch 

niet significant. De kinderen waardeerden hun gebit toen met een mediane score van 

8 punten. Tussen de nul- en eindmeting zitten geen significante verschillen in de 

waarde die kinderen hechten aan hun gebit. 

Geslacht en waardering van het gebit 
Met de Mann- Whitney U test is geen significant verschil gevonden tussen jongens 
en meisjes in de waarde die zij hechten aan hun gebit. Er zijn ook geen significante 
verschillen gevonden tussen jongens en meisjes in de verandering van hoeveel 
waarde zij hechten aan hun gebit tussen de verschillende meetmomenten. 

Waardering gebit  Nulmeting (M1)  3 weken na de 
voorlichting (M3) 

Eindmeting (M5) 

n 91 90 82 

med 8 9 8 

1ste kwartiel 7 8 7 

3de kwartiel 9 10 9 
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Hoe erg kinderen het zouden vinden om erosieve slijtage te hebben 
Tabel 5.10 toont hoe erg kinderen het zouden vinden om erosieve slijtage te hebben  
op een schaal van één tot tien. Tabel 5.11 toont het verschil in ernst om erosieve 
slijtage te hebben over de tijd. 
 
Tabel 5.10 Attitude van kinderen op de vijf meetmomenten. Aantal respondenten (n), mediaan van de 
attitudescore in punten (med) en het 1

ste
 en 3

de
 kwartiel. De attitudescore geeft aan hoe erg kinderen het vinden 

om erosieve slijtage te hebben. De score werd bepaald op een schaal van 0 tot en met 14 punten.  
 

De ernst om 
erosieve slijtage te 

hebben 

Nulmeting  
 

(M1) 

Meteen na de 
voorlichting 

(M2) 

3 weken na de 
voorlichting 

(M3) 

Meteen na 
de opfrisles 

(M4) 

Eindmeting  
 

(M5) 

n 41 91 63 88 77 

med 8 9,5 10 9 9 

1ste kwartiel 6 8 8 8 8 

3de kwartiel 10 10 10 10 10 

 
56% van de kinderen die de vragenlijst hebben ingevuld op meetmoment 1 had de 
vraag naar ‘hoe erg ze het zouden vinden om erosieve slijtage te hebben’ niet 
beantwoord of gaf aan deze vraag niet te kunnen beantwoorden omdat ze niet wisten 
wat erosieve gebitsslijtage was. Bij de andere meetmomenten bleef het percentage 
kinderen dat deze vraag niet invulde onder de 5 %. 
 
Tabel 5.11 Het verschil in ernst om erosieve slijtage te hebben van kinderen over de tijd. Aantal respondenten (n), 
percentage kinderen dat aangaf het erger te vinden om erosieve slijtage te hebben, percentage kinderen dat 
aangaf het minder erg te vinden om erosieve slijtage te hebben en percentage kinderen dat geen verandering 
aangaf in de ernst om erosieve slijtage te hebben, Z- score (Z), statistische significantie wilcoxon signed rank test 
van verschil tussen de tijdstippen (p en *). 
 

Verschil in ernst om erosieve slijtage te hebben    

  n Erger om 
slijtage te 

hebben 
(% kinderen) 

Minder erg 
om slijtage te 

hebben 
(% kinderen) 

Geen 
verschil  

 
(% kinderen) 

Z p * 

Verschil  
M1 – M2 

40 55 5 40 -3,610 0,000 * 

Verschil  
M2 – M3 

63 10 27 63 -2,246 0,025 * 

Verschil  
M1 – M3 

31 61 13 26 -2,522 0,012 * 

Verschil  
M3 – M4 

62 18 10 73 -0,513 0,608  

Verschil  
M4 – M5 

77 18 35 47 -1,592 0,111  

Verschil  
M3 – M5 

75 13 51 36 -4,432 0,000 * 

Verschil  
M1 – M5 

37 51 30 19 -1,273 0,203  
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Bij de nulmeting was de mediaan die uitdrukt 
hoe erg kinderen het vinden om erosieve 
slijtage te hebben 8 punten bij een maximale 
score van 10 punten. Analyse met de Wilcoxon 
signed rank test laat zien dat kinderen het 
meteen na de voorlichting significant erger 
zouden vinden om erosieve slijtage te hebben 
dan voor deze voorlichting. Meteen na de 
voorlichting is de mediaan van de attitudescore 

van de kinderen toegenomen tot 9,5. Drie 
weken na de voorlichting vinden de kinderen het 
significant nog erger om erosieve slijtage te 
hebben dan meteen na de voorlichting. De 
mediaan van de attitudescore van de kinderen is dan 10. Na de opfrisles is de 
mediane attitudescore gedaald naar 9 punten. Statistisch gezien was er geen 
verandering met de beoordeling van de ernst vóór de opfrisles. Vijf weken na de 
opfrisles was de mediaan van de attitudescore van de kinderen 9 punten. Statistisch 
gezien zijn er geen veranderingen in de beoordeling van de ernst meteen na de 
opfrisles. Kinderen gaven wel aan het significant minder erg te vinden om erosieve 
slijtage te hebben bij de eindmeting vergeleken met meteen vóór de opfrisles. 
Kijkend naar de mediaan lijkt het bij de eindmeting dat kinderen het erger vinden om 
erosieve slijtage te hebben dan bij de nulmeting. Er is hier geen statistisch significant 
verschil gevonden. 
 
Geslacht en hoe erg het wordt gevonden om erosieve slijtage te hebben 
Met de Mann- Whitney U test is geen significant verschil gevonden tussen jongens 
en meisjes in hoe erg zij het vinden om erosieve slijtage te hebben. Er zijn ook geen 
significante verschillen gevonden tussen jongens en meisjes in de verandering van 
hoe erg zij het vinden om dit te hebben tussen de verschillende meetmomenten. 
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Figuur 5.2 De mediaan die uitdrukt hoe 

erg kinderen het vinden om erosieve 

slijtage te hebben. 
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Bewust zijn van erosieve slijtage bij eten en drinken  
Tabel 5.12 toont hoe erg de kinderen zich van erosieve slijtage bewust zijn bij eten 
en drinken. Tabel 5.13 toont het verschil in bewustzijn over de tijd. 
 
Tabel 5.12 Bewust zijn van erosieve slijtage tijdens eten en drinken van kinderen op drie meetmomenten. Aantal 
respondenten (n), percentage kinderen dat aangaf zich nooit, soms, vaak of altijd bewust te zijn van erosieve 
slijtage bij eten en drinken. 
 

Bewust zijn van erosieve 
slijtage bij eten en drinken 

Nulmeting  
(M1) 

3 weken na de 
voorlichting (M3) 

Eindmeting  
(M5) 

n 85 89 79 

Nooit (% kinderen) 72 56 54 

Soms (% kinderen) 27 38 39 

Vaak  (% kinderen) 1 3 5 

Altijd (% kinderen) 0 2 1 
 
Tabel 5.13 Verschil in bewust zijn van erosieve slijtage tijdens eten en drinken bij kinderen op drie 
meetmomenten. Aantal respondenten (n), percentage kinderen dat aangaf zich meer bewust te zijn van erosieve 
slijtage, percentage kinderen dat aangaf zich minder bewust te zijn van erosieve slijtage en percentage kinderen 
dat zich niet meer of minder bewust waren van erosieve slijtage, Z- score (Z), statistische significantie wilcoxon 
signed rank test van verschil tussen de tijdstippen (p en *). 
 

Verschil in bewust zijn van erosieve slijtage bij eten en drinken 

  n Meer 
bewustzijn 
(% kinderen) 

Minder 
bewustzijn 
(% kinderen) 

Geen verschil  
 

(% kinderen) 

Z p * 

Verschil  
M1 – M3 

81 27 6 67 -3,354 0,001 * 

Verschil  
M3 – M5 

79 15 14 71 0,000 1,000  

Verschil  
M1 – M5 

71 28 8 63 -2,922 0,003 * 

 

Voorafgaand aan de voorlichting gaf het 
merendeel van de kinderen aan, ruim 70%, 
zich nooit van erosieve slijtage bij eten en 
drinken bewust te zijn. Drie weken na de 
voorlichting bleek dat nog steeds het 
merendeel van de kinderen, nu ruim 55%, 
zich nooit bewust was van erosieve slijtage. 
De onderzoekspopulatie is zich drie weken na 
de voorlichting wel significant meer bewust 
van erosieve slijtage tijdens eten en drinken 
dan het was voor de voorlichting. Vijf weken 
na de opfrisles is nog steeds het merendeel 
van de kinderen, nog steeds 55%, zich nooit 
bewust van erosieve slijtage. Als we kijken 
naar het verschil in bewust zijn van erosieve slijtage 
bij eten en drinken tussen de nul- en eindmeting dan 
zien we dat de onderzoekspopulatie zich significant 
meer bewust is geworden van erosieve slijtage bij 
eten en drinken. 
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Figuur 5.3 Bewust zijn van erosieve 

slijtage van kinderen tijdens eten en 

drinken naar percentage kinderen 

van de onderzoekspopulatie. 
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Geslacht en bewust zijn van erosieve slijtage bij eten en drinken 
Met de Mann- Whitney U test is geen significant verschil gevonden tussen jongens 
en meisjes in hoe bewust zij  zich zijn van erosieve slijtage bij eten en drinken. Er zijn 
ook geen significante verschillen gevonden tussen jongens en meisjes in de 
verandering van hoe bewust zij zich zijn van erosieve slijtage bij eten en drinken 
tussen de verschillende meetmomenten. 
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5.5 Drinkgedrag ten aanzien van erosieve gebitsslijtage 
 
Eerst worden de resultaten van het gedrag besproken die zijn verkregen met behulp 

van vragenlijsten, daarna de resultaten die zijn verkregen met drinkdagboekjes. 

Gedrag op basis van vragenlijsten 

De hoeveelheid drankjes die kinderen drinken in de tijd  
Tabel 5.14 toont hoe vaak kinderen bepaalde type dranken dronken. Tabel 5.15 
toont welk percentage kinderen minder vaak of vaker dan 3 keer per dag een niet- 
erosief drankje dronken en tabel 5.16 toont welk percentage kinderen minder vaak of 
vaker dan 1 keer per dag een erosief drankje dronk. 
 
Tabel 5.14 De hoeveelheid drankjes die kinderen drinken op drie meetmomenten. Aantal respondenten (n), 
percentage kinderen dat een type drankje nooit, 1x per week, een paar keer per week, iedere dag 1x, iedere dag 
2x of iedere dag 3x drinkt. 

Percentage kinderen per consumptiefrequentie 

Type 
dranken 

Meet- 
moment 

 Nooit 
of 

bijna 
nooit 

1x 
per 

week 

Paar 
keer 
per 

week  

Iedere 
dag 1x 

Iedere 
dag 2x 

Iedere 
dag 

3x 

Water M1 (n=90) 20 7 13 19 18 24 

  M3 (n=90) 13 10 17 20 16 24 

  M5 (n=82) 16 13 15 20 15 22 

Thee M1 (n=90) 26 16 20 14 13 11 

  M3 (n=88) 34 8 15 18 13 13 

  M5 (n=82) 33 13 15 15 16 9 

Melkproduct M1 (n=88) 10 13 15 32 15 16 

  M3 (n=90) 9 11 19 32 22 8 

  M5 (n=82) 12 6 17 37 21 7 

Ranja M1 (n=89) 10 8 27 15 16 25 

  M3 (n=89) 14 9 19 20 15 24 

  M5 (n=82) 9 12 22 23 11 23 

Vruchtensap M1 (n=89) 25 16 27 21 5 7 

  M3 (n=90) 34 16 24 20 3 2 

  M5 (n=82) 32 21 28 15 1 4 

Sport- of 
energydrank 

M1 (n=91) 60 26 9 1 2 2 

  M3 (n=90) 68 22 7 2 1 0 

  M5 (n=82) 62 26 9 2 1 0 

Cola of cola-
light 

M1 (n=89) 47 27 16 7 0 3 

  M3 (n=90) 51 30 10 7 2 0 

  M5 (n=82) 49 34 12 5 0 0 

Frisdrank M1 (n=92) 34 20 27 8 4 8 

  M3 (n=89) 37 34 17 6 2 5 

  M5 (n=82) 43 27 16 7 2 5 
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Tabel 5.15 Percentage kinderen dat minder of meer dan drie niet- erosieve drankjes per dag drinken gemeten op 
drie meetmomenten. Aantal respondenten (n). 

 

Meet- 
moment 

 % kinderen dat < 3 niet- 
erosieve drankjes per dag 

drinkt 

% kinderen dat ≥ 3 niet -
erosieve drankjes per dag 

drinkt 

1 (n=87) 41,5 58,5 

3 (n=87) 43,5 56,5 

5 (n=82) 51 49 
 

Bij de nulmeting dronk het merendeel van de kinderen, ongeveer 60% drie keer per 
dag of vaker een niet – erosief drankje (water, thee en melkproducten). Drie weken 
na de voorlichting was het percentage kinderen dat drie keer per dag of vaker een 
niet- erosief drankje dronk iets minder geworden en bij de eindmeting was dit 
percentage nog iets minder. Analyse met de Wilcoxon signed rank test laat zien dat 
al deze verschillen niet statistisch significant zijn.  
 
Van de niet – erosieve drankjes werd water het meest frequent door de kinderen 
gedronken. 
 
 
Tabel 5.16 Percentage kinderen dat minder of meer dan één erosief drankje per dag drinkt gemeten op drie 
meetmomenten. Aantal respondenten (n). 
 

Meet- 
moment 

 % kinderen dat  ≤ 1 erosief 
drankje per dag drinkt 

% kinderen dat  > 1 erosief 
drankje per dag drinkt 

1 (n=81) 18 82 

3 (n=88) 25 75 

5 (n=82) 25 75 

 

Bij de nulmeting dronk een ruime meerderheid van de kinderen, ongeveer 80% meer 
dan één erosief drankje per dag. Het percentage kinderen dat meer dan één erosief 
drankje per dag dronk was drie weken na de voorlichting en vijf weken na de 
opfrisles (niet statistisch significant) afgenomen tot ongeveer 75%.  
 
Van de erosieve drankjes werd ranja het meest frequent door de kinderen 
gedronken. Een kwart van de kinderen dronk dit drankje drie keer per dag of vaker 
en ongeveer 90% dronk in ieder geval iedere week één keer ranja. 
 
 
Geslacht en het meer dan één erosief drankje drinken per dag 
Met de Mann- Whitney U test is geen significant verschil gevonden tussen jongens 
en meisjes in het drinken van meer dan één erosief drankje per dag. Er zijn ook geen 
significante verschillen gevonden tussen jongens en meisjes in verandering hiervan 
tussen de verschillende meetmomenten. 
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Het drinken van water nadat een erosief drankje is gedronken 
Grafiek 5.4 en tabel 5.17 tonen hoe vaak kinderen water dronken nadat ze iets 
erosiefs hadden gedronken.  
 
Grafiek 5.4 en tabel 5.17 Het percentage kinderen dat meteen water drinkt nadat ze iets erosiefs hebben 
gedronken, gemeten op drie meetmomenten. 
 

 

 

 

 

Ongeveer 40% van de kinderen dronk op alle drie de meetmomenten soms water 

nadat ze iets erosiefs hadden gedronken. 

 
Het drinken van een erosief drankje tijdens het sporten 
Grafiek 5.5 en tabel 5.18 tonen hoe vaak kinderen een erosief drankje dronken 
tijdens of vlak na het sporten. 
 
Grafiek 5.5 en tabel 5.18 Het percentage kinderen dat een erosief drankje drinkt tijdens of vlak na het sporten 

uitgezet tegen de totale onderzoekspopulatie gemeten op drie meetmomenten. 
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Tabel 5.19 Verschil in drinken van een erosief drankje tijdens het sporten bij kinderen op drie meetmomenten. 

Aantal respondenten (n), percentage kinderen dat aangaf minder erosieve drankjes te drinken, percentage 

kinderen dat aangaf meer erosieve drankjes te drinken en percentage kinderen dat niet meer of minder drankjes 

ging drinken, Z- score (Z), statistische significantie wilcoxon signed rank test van verschil tussen de tijdstippen (p 

en *). 

 

Bij de nulmeting dronk ongeveer 45% van de kinderen soms een erosief drankje 

tijdens of vlak na het sporten. Vijf weken na de opfrisles drinkt ongeveer 45% van de 

kinderen nooit of bijna nooit een erosief drankje tijdens of vlak na het sporten. 

Analyse met de Wilcoxon signed rank test laat zien dat de kinderen significant minder 

vaak erosieve drankjes tijdens het sporten zijn gaan drinken drie weken na de 

voorlichting dan hiervoor. Bij de eindmeting zijn de kinderen niet significant minder 

vaak erosieve drankjes tijdens het sporten gaan drinken dan drie weken na de 

voorlichting. Kinderen zijn tussen de nul- en eindmeting niet significant minder vaak 

erosieve drankjes tijdens of vlak na het sporten gaan drinken.   

 
Geslacht en het drinken een erosief drankje tijdens het sporten 
Met de Mann- Whitney U test is geen significant verschil gevonden tussen jongens 
en meisjes in het drinken van een erosief drankje tijdens het sporten. Er zijn ook 
geen significante verschillen gevonden tussen jongens en meisjes in de verandering 
van het drinken van een erosief drankje bij sport tussen de verschillende 
meetmomenten. 
 

 

 

 

 

 

 

Verschil in het drinken van een erosief drankje bij het sporten 

   Minder 
erosieve 
drankjes  

(% kinderen) 

Meer 
erosieve 
drankjes 

(% kinderen) 

Geen 
verschil  

 
(% kinderen) 

Z p * 

Verschil  
M1 – M3 

(n=85) 26 14 60 -2,243 0,025 * 

Verschil  
M1– M5 

(n=76) 32 13 55 -2,253 0,024 * 

Verschil  
M3 – M5 

(n=77) 21 17 62 -0,309 0,757  



    

 
38 

Gedrag op basis van de drinkdagboekjes 

 
De kinderen hebben driemaal een drinkdagboekje bijgehouden. Negen procent van 

de kinderen had het derde dagboekje bijgehouden. Aangezien de respons te laag 

was om hierover uitspraken te doen voor de gehele onderzoekspopulatie zijn 

onderstaande resultaten dan ook alleen gebaseerd op de data die zijn verkregen met 

het eerste en het tweede drinkdagboekje. 

Aantal erosieve drinkmomenten  
Tabel 5.20 toont hoeveel erosieve drinkmomenten de kinderen voor drie dagen 

samen (donderdag, vrijdag en zaterdag) hadden. Tabel 5.21 toont het verschil in 

aantal erosieve drinkmomenten tussen meetmoment één en drie.  

Tabel 5.20 Aantal erosieve drinkmomenten voor 3 dagen samen. Aantal respondenten (n), de mediaan van het 
aantal drinkmomenten (med), het 1

ste
 en 3

de
 kwartiel en het minimaal en maximaal aantal drankjes dat door de 

kinderen gedronken wordt. 
 

Hoeveelheid erosieve drinkmomenten voor 3 dagen (donderdag, vrijdag en zaterdag) 

 n med 1ste 
kwartiel 

3de 
kwartiel 

minimaal maximaal 

Nulmeting (M1) 63 10 7 14 0 26 

3 weken na de voorlichting 
(M3) 

35 9 6 12 1 24 

 
Tabel 5.21 Verschil in aantal erosieve drinkmomenten voor 3 dagen samen. Aantal respondenten (n), percentage 
kinderen dat meer erosieve drankjes ging drinken, percentage kinderen dat minder erosieve drankjes ging 
drinken en percentage kinderen dat niet meer of minder erosieve drankjes ging drinken, Z- score (Z), statistische 
significantie wilcoxon signed rank test van verschil tussen de tijdstippen (p en *). 
 

Hoeveelheid erosieve drinkmomenten voor 3 dagen 

 n Meer erosieve 
drink-

momenten 

 
(% kinderen) 

Minder 
erosieve 

drink-
momenten 

(% kinderen) 

Geen 
verschil 

 
 

(% kinderen) 

Z p * 

Verschil M1 – M3 29 21 72 7 -3,374 0,001 * 

 
Bij de nulmeting was de mediaan van het aantal erosieve drinkmomenten in drie 
dagen tien drankjes. Drie weken na de voorlichting was de mediaan van dit aantal 
drinkmomenten gedaald naar negen drankjes. Statistisch gezien is er een 
significante afname in het aantal erosieve drinkmomenten tussen de nulmeting en 
drie weken na de voorlichting. 
 
Drinkfrequentie van ranja 
Uit de vragenlijst bleek dat ranja van alle erosieve dranken het meest frequent werd 
gedronken. Daarom is de mediane drinkfrequentie van ranja bij de nulmeting 
bepaald. Dit is voor drie dagen viermaal. (1ste kwartiel 0, 3de kwartiel 7) 
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Bewustzijn van erosieve slijtage en aantal erosieve drinkmomenten 
In tabel 5.22 staat hoeveel erosieve drinkmomenten kinderen hebben die aangaven 
zich nooit en soms bewust te zijn van erosieve slijtage.  
 
Tabel 5.22 De mate van bewustzijn van erosieve slijtage en de hoeveelheid erosieve drinkmomenten in drie 
dagen.  

 

Aantal erosieve drinkmomenten in drie dagen    

  n med 1 ste 
kwartiel 

3 de 
kwartiel 

Nulmeting  
(M1) 

Nooit bewust van erosieve slijtage 40 10 7 14 

Soms bewust van erosieve slijtage 14 9 8 14 

Drie weken 
na de 
voorlichting 
(M3) 

Nooit bewust van erosieve slijtage 17 9 7 14 

Soms bewust van erosieve slijtage 14 8,5 5 9 

 
 
Geslacht en het aantal erosieve drinkmomenten 
Met de Mann- Whitney U test is geen significant verschil gevonden tussen jongens 
en meisjes in het aantal erosieve drinkmomenten. Er zit ook geen verschil in de 
drinkfrequentie van ranja tussen de sekse. Er zijn ook geen significante verschillen 
gevonden tussen jongens en meisjes in de verandering van het aantal 
drinkmomenten tussen de verschillende meetmomenten. 
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Aantal niet- erosieve drinkmomenten  
Tabel 5.23 toont hoeveel niet- erosieve drinkmomenten de kinderen voor drie dagen 
samen (donderdag, vrijdag en zaterdag) hadden. Tabel 5.24 toont het verschil in 
aantal niet- erosieve drinkmomenten tussen meetmoment één en drie. 
 
Tabel 5.23 Aantal niet- erosieve drinkmomenten voor drie dagen samen. Aantal respondenten (n), de mediaan 
van het aantal drinkmomenten (med), het 1

ste
 en 3

de
 kwartiel en het minimaal en maximaal aantal drankjes dat 

door de kinderen gedronken wordt. 
 

 Hoeveelheid niet- erosieve drinkmomenten 

 n med 1ste 
kwartiel 

3de 
kwartiel 

minimaal maximaal 

Nulmeting (M1) 63 8 6 13 1 28 

3 weken na de voorlichting 
(M3) 

35 9 6 12 0 23 

 
 
Tabel 5.24 Verschil in aantal niet- erosieve drinkmomenten voor drie dagen samen. Aantal respondenten (n), 
percentage kinderen dat meer niet- erosieve drankjes ging drinken, percentage kinderen dat minder niet- erosieve 
drankjes ging drinken en percentage kinderen dat niet meer of minder niet- erosieve drankjes ging drinken, Z- 
score (Z), statistische significantie wilcoxon signed rank test van verschil tussen de tijdstippen (p en *). 
 

Hoeveelheid niet 
erosieve drink-

momenten 

n Meer niet- 
erosieve 

drink-
momenten 

(% kinderen) 

Minder niet -
erosieve  

drink-
momenten 

(% kinderen) 

Geen 
verschil 

 
 

(% kinderen) 

Z p * 

Verschil M1 – M3 29 52 38 10 -0,816 0,415  

 
De mediaan van het aantal niet- erosieve drinkmomenten in drie dagen bij de 
nulmeting was acht drankjes. Drie weken na de voorlichting was de mediaan van dit 
aantal drinkmomenten negen drankjes. Statistisch gezien is er geen significant 
verschil in het aantal niet- erosieve drinkmomenten tussen de nulmeting en drie 
weken na de voorlichting. 
 
 
Geslacht en het aantal niet - erosieve drinkmomenten 
Met de Mann- Whitney U test is geen significant verschil gevonden tussen jongens 
en meisjes in het aantal niet - erosieve drinkmomenten. Er zijn ook geen significante 
verschillen gevonden tussen jongens en meisjes in de verandering van het aantal 
drinkmomenten tussen de verschillende meetmomenten. 
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Drinken tijdens de nacht, gedurende de slaapperiode 

Drinken van een erosief drankje tijdens de nacht 
Kinderen dronken vrijwel geen erosieve drankjes gedurende de nacht.  
Van de 70 kinderen die het eerste dagboekje hebben ingevuld, hadden slechts twee 
kinderen op één van de drie gemeten dagen, tijdens de nacht, één moment een 
erosief drankje gedronken. Van de 35 kinderen die ook het tweede dagboekje 
hadden ingevuld had niemand op één van de drie gemeten dagen, tijdens de nacht, 
een erosief drankje dronken. De twee kinderen die bij de eerste meting met het 
dagboekje aangaven iets erosiefs te drinken tijdens de nacht, hebben niet voor een 
tweede keer een drinkdagboekje bijgehouden. 
 
Drinken van een niet- erosief drankje tijdens de nacht 
Van de 70 kinderen die het eerste dagboekje hadden ingevuld, gaven twaalf 
kinderen aan op één, twee en/ of drie van de gemeten dagen één moment iets niet- 
erosiefs te hebben gedronken. Het ging hierbij voornamelijk om de consumptie van 
water. Van de 35 kinderen die het tweede dagboekje ook hadden ingevuld, gaven 
zeven kinderen aan op één, twee en/ of drie van de gemeten dagen één moment iets 
niet- erosiefs, voornamelijk water, te hebben gedronken. 
 
Drinken van erosieve drankjes tot een uur voor het slapen gaan 
Van de 72 kinderen die het eerste dagboekje hadden ingevuld was het van 29 
kinderen onmogelijk om aan te geven of ze een uur voor het slapen gaan iets 
erosiefs dronken omdat ze niet hun bedtijd niet hadden genoteerd of niet aangaven 
hoe laat ze precies hun laatste drankje dronken.  
Van de 43 kinderen waarbij dit wel mogelijk was, dronk ongeveer de helft van deze 
kinderen geen van de drie gemeten dagen een erosief drankje een uur voor het 
slapen, ongeveer een kwart van de kinderen dronk één van de drie gemeten dagen 
een erosief drankje een uur voor het slapen gaan en ongeveer een kwart dronk twee 
van de drie gemeten dagen iets erosiefs een uur voor het slapen gaan. Twee 
kinderen dronken alle drie de gemeten dagen een erosief drankje een uur voordat ze 
sliepen.  
 
Van de 37 kinderen die het tweede dagboekje ook hadden ingevuld was het van 
twaalf kinderen niet mogelijk om aan te geven of ze een uur voor het slapen gaan 
een erosief drankje dronken vanwege eerder genoemde redenen. Van de 25 
kinderen waarbij dit wel mogelijk was, dronk 60% geen van de drie gemeten dagen 
een erosief drankje een uur voor het slapen, ongeveer 15% van de kinderen dronk 
één van de drie gemeten dagen iets erosiefs een uur voor het slapen gaan. 
Ongeveer 10%, twee kinderen, dronken twee van de drie gemeten dagen iets 
erosiefs een uur voor het slapen gaan. Ongeveer 15% van de kinderen dronk alle 
drie de gemeten dagen een erosief drankje voordat ze sliepen.  
 
Bij de 18 kinderen die zowel het eerste als het tweede dagboekje volledig hadden 
ingevuld was geen verandering drie weken na de voorlichting in het erosieve 
drinkgedrag een uur voor het slapen gaan waarneembaar. 
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Observaties onderzoeker tijdens de opfrisles  
De onderzoeker noteerde tijdens de opfrisles de antwoorden van de klas op attitude- 
en gedragsvragen die door de docent aan hen gesteld werden.  
 
Kinderen die hun drinkgedrag hadden veranderd gaven aan: 
- ranja te vervangen voor water of melkproducten.  
- minder ranja, ijsthee of cola te drinken. 
- water te drinken nadat ze een erosief drankje dronken vlak voor het slapen. 
- melk of water te drinken tijdens het sporten in plaats van ijsthee. 
- minder te spoelen met cola of sinas in hun mond.  
- ranja aan te maken met minder siroop.  
 
Sommige kinderen hadden hun drinkgedrag niet veranderd omdat ze dit al goed 
vonden. Zo dronken ze al uitsluitend water of melkproducten. Sommige kinderen 
wilden hun gedrag wel veranderen, maar vonden het moeilijk te stoppen met het 
drinken van ranja. 
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H6. Evaluatie voorlichting en opfrisles 
- Deel B van het onderzoek - 

 
Locatiecoördinatoren, docenten en kinderen hebben de interventies op verschillende 
punten beoordeeld en geëvalueerd.  
 
6.1 Locatiecoördinatoren 
 
De locatiecoördinatoren de heer R. Hilbrandie van o.b.s Kromme Akkers en de heer 
Jan Paul Siebelink van o.b.s de Noordkaap zijn in februari 2015 voorafgaande aan 
de interventies geïnterviewd. 
 
Aandacht voor het gebit op de scholen 
Op de Kromme Akkers wordt het gebit terugkerend vanaf groep één behandeld als 
onderdeel van projecten zoals ‘over mijn lijf’ en via de taalles. Tot twee jaar geleden 
werd er dagelijks met fluoride gespoeld op school. Dit spoelen is gestopt omdat 
sommige ouders dit niet meer wilden of niet noodzakelijk achtten. Daarnaast was het 
lastig qua timing en om te organiseren. Er is niet eerder door mondzorg -
professionals voorlichting over de tandheelkunde gegeven. Dit kwam niet ‘op het 
pad’ van de school en er waren projecten die meer prioriteit hadden. Eens in de twee 
jaar wordt een groot project op de school georganiseerd. Indien het thema hiervan 
bijvoorbeeld ‘het lichaam’ zou zijn, dan zou een tandartsbezoek een onderdeel van 
het project kunnen uitmaken.  
 
Op de Noordkaap is gebitsvoorlichting onderdeel van de lesstof over bijvoorbeeld 
gezonde voeding en lichaamsverzorging. Deze voorlichting wordt gegeven door 
docenten. Tandheelkundeprojecten komen er niet van. Zes jaar geleden nam de 
school deel aan een landelijk project waarbij de kinderen mondeling informatie en 
folders kregen over het gebit, de kinderen op school leerden poetsen met behulp van 
plaquetabletjes en de invloed van voeding op het gebit werd behandeld.  
 
Aandacht voor erosieve slijtage op de scholen 
Op beide scholen was nog nooit aandacht besteed aan erosieve slijtage. De heer 
Hilbrandie gaf met het rapportcijfer acht het belang aan dat er op zijn school 
aandacht zou worden besteed aan erosieve slijtage. Hij dacht dat 60% van de 
Nederlandse kinderen van twaalf jaar erosieve slijtage heeft. De heer Siebelink gaf 
met het rapportcijfer zes het belang aan dat er op zijn school aandacht zou worden 
besteed aan erosieve slijtage. Hij dacht dat de helft van de Nederlandse kinderen 
erosieve slijtage heeft. 
 
Criteria voorlichting 
De beide locatiecoördinatoren gaven enkele criteria waaraan volgens hen een goede 
voorlichting moet voldoen. Vooraf moet de rol van de leerkracht in de voorlichting 
besproken worden, ouders van de kinderen geïnformeerd worden en dient het doel 
van de voorlichting helder te zijn. Een voorlichting duurt een half uur tot driekwartier. 
De eerste vijf minuten van de voorlichting zijn bepalend. Dan moet je de aandacht 
van de kinderen trekken met bijvoorbeeld een filmpje. De voorlichting wordt gegeven 
op groepsniveau, moet  prikkelend, boeiend, begrijpelijk, toepasbaar, vernieuwend 
en speels zijn. De voorlichter moet interactie met de kinderen hebben door vragen te 
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stellen aan de kinderen en open te staan voor vragen en ervaringen van de kinderen. 
Je moet als voorlichter zekerheid uitstralen en je taalgebruik moet begrijpelijk zijn. Je 
kunt het digitale schoolbord, filmpjes en grappige of pakkende afbeeldingen 
gebruiken. Sluit af met een samenvatting. Er dient een opfrisles te komen. 
 
Criteria opfrisles 
De beide locatiecoördinatoren gaven ook enkele criteria waaraan volgens hen een 
goede opfrisles moet voldoen. Een opfrisles duurt niet lang, de te behandelen 
informatie bij de opfrisles moet vanuit de leerlingen komen en een herhaling zijn van 
hetgeen besproken is. Je kunt de kinderen bevragen over wat ze onthouden hebben 
van de voorlichting en wat ze hiermee hebben gedaan. Stel vragen over waarom ze 
wel of niet bepaald erosief gedrag hebben veranderd. Informatie die niet terugkomt 
vanuit de leerlingen dien je als voorlichter op een speelse manier op te halen.  
 
6.2 Docenten 
 
Het belang van (herhaalde) voorlichting over erosieve slijtage  
Voorafgaand aan de voorlichting en meteen na de voorlichting gaven de docenten 
met een cijfer op een schaal van één tot tien aan hoe belangrijk ze het vonden dat er 
voorlichting over erosieve slijtage werd gegeven in hun klas.  
Voorafgaand aan de voorlichting varieerde dit cijfer van een drie tot en met een tien. 
Samen gaven de docenten een gemiddeld cijfer van een zeven. 
Na de voorlichting varieerde dit cijfer van een zes tot en met een tien. Samen gaven 
de docenten een gemiddeld cijfer van een acht.  
Na de opfrisles gaven de docenten een cijfer voor hoe belangrijk ze het vonden dat 
er een opfrisles over erosieve slijtage in hun klas was gegeven. Dit cijfer varieerde 
van een vijf tot en met een acht. Samen gaven de docenten een gemiddeld cijfer van 
een zeven.  
 

Evaluatie voorlichting 
De voorlichting is geëvalueerd middels vragenlijsten. De docenten hebben de 
voorlichting beoordeeld met een ruim voldoende tot goed.  
 
In tabel 6.1 staan gemiddelde rapportcijfers 
waarmee de docenten verschillende 
onderdelen van de voorlichting hebben 
beoordeeld.  
 
Tabel 6.1 Rapportcijfers, gegeven op een schaal van één tot 
tien  voor verschillende onderdelen van de voorlichting. 

 
 
 
Positieve punten: 

 Het niveau van de voorlichting was precies goed voor de kinderen.  

 De voorlichter had een goede interactie met de klas. Er was ruimschoots aandacht 
voor persoonlijke verhalen en vragen van de kinderen. Kinderen werden 
enthousiast bij het delen van ervaringen over bijvoorbeeld hetgeen ze dronken en 
ondergane tandheelkundige behandelingen. 

 De voorlichter was enthousiast. Het werd belangrijk gevonden dat een voorlichter 
laat zien plezier te hebben in het voorlichten. 

Onderdelen van de 
voorlichting 

Gemiddeld 
cijfer 

Voorlichting in het algemeen 8.8 

Inhoud 8.8 

Vormgeving 8.8 

Drinkdagboekje 7.8 

Powerpointpresentatie 9.3 

Voorlichter 8.8 
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Verbeterpunten: 

 Het verschil tussen cariës en erosieve slijtage moet uitgelegd worden. Aangezien 
alleen aandacht werd besteed aan erosieve slijtage leken sommige kinderen 
erosieve slijtage met cariës te verwarren. 

 Erosieve slijtage kan uitgebeeld worden met een gebitsmodel of filmpje. 

 De invulinstructie van het dagboekje moet korter en overzichtelijker.  

 Er moet een dagboekversie komen met grotere letters voor dyslectische kinderen. 

 Er moeten richtlijnen komen over de consumptiefrequentie van erosieve drankjes 
en de mate waarin kinderen erosieve slijtage kunnen ontwikkelen. Nu wisten 
kinderen met hun ingevulde dagboekje wel hoe vaak ze een erosief drankje 
dronken maar niet of hun drinkgedrag acceptabel was of niet.  

 Kinderen die bijvoorbeeld geen dagboekje hebben bijgehouden of snel klaar zijn 
met een opdracht moeten de taak krijgen een ander te helpen of een extra 
opdracht krijgen. 

 Als kinderen storend gedrag vertonen moet de voorlichter de kinderen hierop 
wijzen of kan het voorlichten onderbroken worden totdat kinderen stil zijn.  

 
Evaluatie opfrisles 
De opfrisles is geëvalueerd middels 
vragenlijsten en een interview.  
De docenten beoordeelden de opfrisles met 
een ruim voldoende tot goed. 
 
In tabel 6.2 staan gemiddelde rapportcijfers 
waarmee de docenten verschillende 
onderdelen van de opfrisles hebben 
beoordeeld.                                                        Tabel 6.2 Rapportcijfers, gegeven op een schaal  

                                                                                                    van 1-10, voor verschillende onderdelen van de   
                                                                                                    opfrisles. 

 

De docenten konden de les in ongeveer een kwartier voorbereiden en hoefden 
daarbij niet informatie over erosieve slijtage buiten de handleiding om op te zoeken. 
Een docent vond dat in de handleiding van de opfrisles explicieter het lesdoel en 
duidelijker de instructie voor het gebruik van de powerpointpresentatie beschreven 
moest worden. Twee docenten vonden het tijdsinterval van drie weken tussen de 
interventies precies goed, één docent adviseerde een interval van twee tot drie 
maanden. Een opfrisles mag maximaal tien minuten duren. Twee docenten vonden 
dat het niveau van de les verhoogd moest worden, bijvoorbeeld door in de les in te 
gaan op het verschil tussen cariës en erosieve slijtage en de rol van eten bij het 
ontstaan van erosieve slijtage toe te lichten.  
 
Voorlichting in de toekomst 
De docenten willen allen niet nogmaals een (aparte) les over erosieve slijtage geven. 
In de toekomst willen ze het onderwerp (kort) aanhalen tijdens bijvoorbeeld een 
schoolontbijt of een les over het menselijk lichaam.  
Voor volgende schooljaren zou voorlichting over erosieve slijtage een onderdeel 
moeten vormen van bestaande en grotere projecten op school. Er is te veel tijd, nu in 
totaal 80 minuten, besteedt aan erosieve slijtage. De docenten vinden de verhouding 
tussen de aandacht voor erosieve slijtage en de overige leerstof scheef.  
 

Onderdelen van de opfrisles Gemiddeld 
cijfer 

Opfrisles in het algemeen 8 

Docentenhandleiding 7.5 

Inhoud 8 

Vormgeving 8 

Powerpointpresentatie 7.5 
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6.3 Kinderen 

 
Evaluatie voorlichting 
De voorlichting is beoordeeld en geëvalueerd middels een vragenlijst. De voorlichting 
is door 93 kinderen beoordeeld met gemiddeld een 8,5 (standaarddeviatie van 1,6) 
op een schaal van één tot tien.  
 
Positieve punten:  

 De voorlichting was duidelijk, interessant en bracht veel nieuwe, nuttige informatie. 

 De gebruikte afbeeldingen waren verhelderend en het spel was leuk.  

 De voorlichter gaf goed antwoord op alle vragen en praatte duidelijk. 

 Het werd speciaal gevonden dat er een tandarts (in opleiding) de voorlichting op 
school kwam geven.  

 Kinderen wilden met erosieve slijtage rekening gaan houden bij eten en drinken.  
 
Het merendeel van de kinderen gaf geen verbeterpunten. Één kind vond de 
voorlichting saai en sommige kinderen misten een filmpje in de voorlichting. 
 
Evaluatie opfrisles 
De opfrisles is door 89 kinderen beoordeeld met gemiddeld een 7,6 
(standaarddeviatie van 2,1) op een schaal van één tot tien.  
De meeste kinderen vonden herhaling nuttig, omdat ze nieuwe informatie kregen. Na 
de opfrisles dachten ze veel over het onderwerp erosieve slijtage te weten. 
Sommigen vonden de les saai en lang duren. 
 
 
6.4 Opvallende bevindingen van de onderzoeker 
 

De onderzoeker heeft de voorlichtingen gegeven en was aanwezig bij de 
opfrislessen.  
 
De interventies behandelen uitsluitend het onderwerp erosieve slijtage. Het leek alsof 
sommige kinderen na afloop van de voorlichting dachten dat cariës en 
tandenpoetsen niet belangrijk zijn of minder belangrijk dan erosieve slijtage. 
Sommige kinderen merkten op dat chocolademelk en zelfs bier goed zijn voor het 
gebit. Chocolademelk en bier veroorzaken weliswaar geen erosieve slijtage, maar 
wel cariës, gewichtstoename en andere nadelige gezondheidseffecten. Er kwamen 
daarnaast veel vragen van kinderen over het erosieve effect van verschillende 
soorten eten. Verder stelden kinderen tijdens de voorlichting veel vragen over andere 
tandheelkundige onderwerpen zoals ‘het laten vullen van een gaatje bij de tandarts’ 
en beugels.    
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H7. Discussie  
 

7.1 Representativiteit van onderzoekspopulatie A, de kinderen 
 

De onderzoekspopulatie kwam uit postcodegebieden Oostwold (de Noordkaap) en 
Garnwerd (de Kromme Akkers). De selectiekeuze voor kinderen uit het Noordoosten 
van de provincie Groningen is gebaseerd op de verwachting dat in dit gedeelte van 
Nederland kinderen wonen met een laag sociaaleconomische status die minder 
aandacht hebben voor hun mondgezondheid, meer erosief drinkgedrag vertonen en 
een hogere prevalentie van erosieve slijtage hebben dan “gemiddelde” Nederlandse 
kinderen. Kinderen uit het Noordoosten van Groningen zouden daarom het meest 
gebaat zijn bij voorlichting over erosieve slijtage.  
 
De sekse en leeftijd in de onderzoekspopulatie zijn vrijwel gelijk verdeeld.  
De etniciteit van de onderzoekspopulatie is behoorlijk representatief voor het 
Noordoosten van Nederland. In de onderzoekspopulatie is 97% van de kinderen en 
92% van hun moeders autochtoon. Drie procent van de kinderen en acht procent van 
hun moeders zijn westerse allochtonen. In 2014 was volgens het Centraal Bureau 
voor de Statistiek zes procent van de Noord-Nederlandse bevolking westers 
allochtoon en vijf procent niet- westers allochtoon.51  
De onderzoekspopulatie bestond uit kinderen met zowel een hogere als een lagere 
SES dan de gemiddelde Nederlander. Postcodegebied Garnwerd bleek namelijk een 
statusscore te hebben die boven het landelijk gemiddelde ligt terwijl postcodebied 
Oostwold een statusscore heeft die onder het landelijk gemiddelde valt.42  
De cito-score van obs de Kromme Akkers was in 2014 hoger dan het landelijk 
gemiddelde terwijl de cito-score van obs de Noordkaap in 2014 lager was dan dit 
landelijk gemiddelde.42 
 
Het preventief tandheelkundig gedrag van de onderzoekspopulatie is vergeleken met 
ditzelfde gedrag van elfjarige Nederlandse kinderen uit het rapport Kies voor tanden 
(2011).24 Dit rapport geeft een representatief beeld van het preventief tandheelkundig 
gedrag van gemiddelde Nederlandse kinderen.  
De onderzoekspopulatie heeft ten opzichte van gemiddelde elfjarige Nederlandse 
kinderen iets meer zoetmomenten per dag, iets minder vaak een periodiek 
mondonderzoek maar vrijwel dezelfde poetsfrequentie.  
 
Tabel 7.1 Het preventief tandheelkundig gedrag van kinderen uit dit onderzoek en elfjarige kinderen uit het 
rapport  “Kies voor tanden”. 

Preventief tandheelkundig 
gedrag 

Kinderen uit dit 
onderzoek 

Elfjarige kinderen rapport 
"Kies voor tanden" 

  Lage SES Hoge SES 

Zoetmomenten    

≤ 7 per dag (%) 53 59 70 

> 7 per dag (%) 47 41 30 

Poetsfrequentie    
≤ 1 x per dag (%) 21 19 18 

≥ 2 x per dag (%) 79 81 82 

Periodiek mondonderzoek    

1 x per jaar (%) 15 6 10 

≥ 2 x per jaar (%) 84 94 90 
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7.2 Interpretatie en verklaring van de resultaten over effect interventies 
 
Hieronder worden de resultaten over het effect van de interventies op de kennis, de 
attitude en het gedrag van kinderen ten aanzien van erosieve slijtage samengevat, 
geïnterpreteerd, verklaard en vergeleken met eerder uitgevoerd onderzoek en   
verwachtingen.  
 
Ter herinnering: De nulmeting is uitgevoerd vóór de voorlichting, meting twee meteen 
na de voorlichting, meting drie is uitgevoerd drie weken na de voorlichting, meting 
vier meteen na de opfrisles en de eindmeting vijf weken na de opfrisles. Vermelde 
sores en aantallen zijn mediane scores/ aantallen.  
 
Kennis over erosieve slijtage:  
De kennisscore is berekend op een schaal van 0 tot 14 punten en was bij de 
nulmeting 2 punten, bij meting twee significant hoger met 12 punten, bij meting drie 
significant lager met 11,5 punten, bij meting vier weer significant hoger met 12 
punten en bij de eindmeting 10 punten.  
 
De kennis van kinderen over erosieve slijtage is (vóór de voorlichting) zeer beperkt. 
Uit eerder onderzoek, verricht in verschillende landen bij volwassenen, bleek dat de 
minderheid van de Westerse bevolking, 30 tot 35%, weet wat erosieve gebitsslijtage 
is.28 29 36 17% van de kinderen in dit onderzoek wist dat tanderosie, slijtage van het 
gebit is. Aangenomen wordt dat kinderen, omdat ze jonger zijn, minder weten over 
erosieve slijtage dan volwassenen. Dit en eerder verricht onderzoek wijzen uit dat 
een minderheid van de mensen weet wat erosieve slijtage is.  
 
Voorlichting leidt tot een grote kennistoename en een goed kennisniveau bij 
kinderen. Drie weken na de voorlichting blijft het kennisniveau goed. Een 
kennistoename na de voorlichting is aannemelijk aangezien de kennis van de 
kinderen vóór de voorlichting zeer beperkt was.  
 
De opfrisles heeft, op een termijn van drie weken na de voorlichting, geen 
toegevoegde waarde aangezien deze les leidt tot een minimale kennistoename. 
Deze beperkte toename kan verklaard worden doordat de kennis van de kinderen bij 
meting drie (nog) hoog was. Het effect van een opfrisles en informatie op de 
schoolwebsite op de kennis is niet eerder onderzocht. Verwacht werd dat deze 
interventies zouden leiden tot een kennistoename, omdat verwacht werd dat er 
kennisafname na de voorlichting zou optreden.  
 
Op de langere termijn, vijf weken na de opfrisles is het kennisniveau nog steeds ruim 
voldoende. Dit kan verklaard worden door het relatief korte tijdsinterval tussen de 
voorlichting en opfrisles.  
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Attitude ten aanzien van erosieve slijtage:  
De attitude is bepaald door te onderzoeken hoeveel waarde kinderen hechten aan 
hun gebit, hoe erg ze het vinden om erosieve slijtage te hebben en hoe bewust ze 
zich zijn van erosieve slijtage bij eten en drinken.  
 
Waardering van het gebit  
Bij de nulmeting waardeerden de kinderen met acht van tien punten hun gebit en bij 
meting drie met negen punten. Er was sprake van een significante toename in de 
waardering. Het gebit werd bij de eindmeting gewaardeerd met  acht punten. Deze 
gegevens worden als volgt geïnterpreteerd: Kinderen hechten veel waarde aan hun 
gebit en interventies lijken daarop geen tot nauwelijks invloed te hebben.  
 
Hoe erg kinderen het vinden om erosieve slijtage te hebben 
Kinderen gaven met één tot tien punten aan hoe erg ze het vonden om erosieve 
slijtage te hebben. Bij de nulmeting deden kinderen dit met 8 punten, bij meting twee 
vonden ze het significant erger met  9,5 punten, bij meting drie nog erger met 10 
punten, bij meting vier significant minder erg met 9 punten en bij de eindmeting 
gaven de kinderen weer 9 punten. Tussen de nul- en eindmeting zat geen verschil in 
hoe erg kinderen het vonden om erosieve slijtage te hebben.  
 
Kinderen vinden het (vóór de voorlichting) behoorlijk erg om erosieve slijtage te 
hebben. Kunnen kinderen dit echter aangeven als ze niet weten wat het is? Kinderen 
dachten wellicht dat erosieve slijtage ‘iets ergs’ was en gaven daarom aan het erg te 
vinden of ze verwarden erosieve slijtage met andere tandheelkundige ziektes. Zo 
dacht 20% van de kinderen dat erosieve slijtage hetzelfde was als cariës of gingivitis. 
Kinderen hechten veel waarde aan hun gebit dus zullen ze het erg vinden als ze hier 
last van krijgen. Als kinderen wel weten wat het is, wat bij meting twee het geval was, 
vinden kinderen het zeer erg om erosieve slijtage te hebben. Niet eerder is 
onderzocht hoe erg kinderen het vinden om erosieve slijtage te hebben.  
 
Aangezien de nulmeting onbetrouwbaar is, kan er geen uitspraak worden gedaan 
over het effect van voorlichting op het veranderen van hoe erg kinderen het vinden 
om erosieve slijtage te hebben. Dit is ook niet eerder onderzocht, net zoals het effect 
die een opfrisles en informatie op de schoolsite hierop hebben. Verwacht werd dat de 
tweede en derde interventie, het kinderen (nog) erger laten vinden om erosieve 
slijtage te hebben. Dat dit niet het geval is kan verklaard worden doordat kinderen 
het al heel erg vonden om erosieve slijtage te hebben vóór de interventies. Ook op 
de langere termijn, vijf weken na de opfrisles blijven kinderen het erg vinden.  
 
Hoe bewust kinderen zich zijn van erosieve slijtage bij eten en drinken 
Kinderen zijn zich zowel bij de derde meting als de eindmeting significant meer 
bewust van erosieve slijtage dan bij de nulmeting. Op alle drie de meetmomenten 
was het merendeel van de kinderen zich nooit bewust van erosieve slijtage, 30-40% 
soms en een enkeling vaak of altijd. 
 
Een aannemelijke verklaring voor het gegeven dat het merendeel van de kinderen bij 
de nulmeting aangaf zich nooit bewust te zijn van erosieve slijtage is dat veel 
kinderen toen nog nooit hadden gehoord van erosieve slijtage. De interventies 
maken kinderen iets meer bewust van erosieve slijtage. Het merendeel van de 
kinderen blijft zich echter nooit bewust van erosieve slijtage. Het is tevens onduidelijk 
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hoeveel vaker kinderen na de voorlichting stilstaan bij erosieve slijtage. Staan 
kinderen er drie keer per dag of eerder één keer per maand vaker bij stil? Kinderen 
die aangaven na de voorlichting zich soms bewust te zijn van erosieve slijtage 
hadden in drie dagen slechts een ‘half drinkmoment’ minder dan de kinderen die 
aangaven zich nooit van erosieve slijtage bewust te zijn.  
Interventies lijken kinderen dan ook (bijna) niet bewust te maken van erosieve slijtage 
van eten en drinken. Niet eerder is onderzocht hoe bewust kinderen zich zijn van 
erosieve slijtage bij eten en drinken. 
 
Samenvatting attitude: Kinderen hechten veel waarde aan hun gebit en vinden het 
ook erg om erosieve slijtage te hebben. De interventies veranderden dit niet. 
Kinderen zijn zich echter nauwelijks bewust van erosieve slijtage bij eten en drinken 
en de interventies lijken dit niet te veranderen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

 
51 

Gedrag ten aanzien van erosieve slijtage:  
Het drinkgedrag van kinderen ten aanzien van erosieve slijtage is onderzocht door te 
kijken naar hun aantal erosieve drinkmomenten, of ze water dronken nadat ze een 
erosief drankje dronken en of ze erosieve drankjes dronken bij sport, een uur voor 
bedtijd en tijdens de nacht. 
 
Aantal erosieve drinkmomenten 
De kinderen dronken bij de nulmeting in drie dagen tienmaal een erosief drankje. 
Ranja werd viermaal gedronken. Bij meting drie dronken ze significant minder vaak in 
drie dagen een erosief drankje. Toen dronken ze dit negenmaal.  
Meer dan driekwart van de kinderen dronk bij de nulmeting, bij meting drie en de 
eindmeting meer dan één keer per dag een erosief drankje. 
 
Te veel kinderen dronken (vóór de voorlichting) te vaak erosieve drankjes. Uit het 
beperkte literatuuronderzoek dat beschikbaar is blijkt namelijk dat kinderen met 
ernstige erosieve slijtage gemiddeld tien erosieve drankjes per week drinken 
gedurende vier jaar.11  
Verwacht werd dat de voorlichting ervoor zou zorgen dat kinderen minder erosieve 
drankjes gingen drinken. Dit is inderdaad het geval, maar de afname is beperkt en 
kinderen blijven alsnog te veel erosieve drankjes drinken. De opfrisles heeft er ook 
niet voor gezorgd dat kinderen minder erosieve drankjes gingen drinken.    
 
Water drinken na het drinken van een erosief drankje 
Bij alle metingen dronk de minderheid, een kwart van de kinderen, (bijna) altijd water 
na het drinken van een erosief drankje. De interventies hadden geen effect op hoe 
vaak kinderen water gingen drinken nadat ze een erosief drankje hadden gedronken.  
 
Het drinken van een erosief drankje tijdens of vlak na het sporten 
Vergeleken met de nulmeting dronken kinderen significant minder vaak een erosief 
drankje tijdens of vlak na het sporten bij meting drie en de eindmeting. Tussen 
meting drie en de eindmeting zat geen verschil. Op alle drie de meetmomenten dronk 
20-40% van de kinderen nooit, 30-40% soms en minder dan 30% altijd een erosief 
drankje tijdens het sporten.  
De interventies hebben geen toegevoegde waarde in het kinderen minder vaak laten 
drinken van erosieve drankjes tijdens het sporten. De percentages kinderen die 
‘nooit’, ‘soms’ en ‘altijd’ een erosief drankje drinken tijdens het sporten blijft 
gedurende alle meetmomenten met een spreiding van 10% gelijk.  
 
Het drinken van een erosief drankje een uur voor bedtijd 
De interventies beïnvloedden niet of kinderen een erosief drankje drinken een uur 
voor het slapen. Het merendeel van de kinderen drinkt geen erosieve drankjes 
tijdens drie gemeten nachten. Van het deel van de kinderen die dit wel één of 
meerdere van de gemeten dagen doet is niet bekend of ze na het drinken van het 
erosieve drankje water dronken, hoe snel de kinderen sliepen na de bedtijd en 
hoeveel tijd er precies zat tussen het drinken en daadwerkelijk slapen.  
 
Het drinken van een erosief drankje tijdens de nacht 
Kinderen drinken (bijna) geen erosieve drankjes tijdens de nacht. 
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Samenvatting gedrag:  
Positief: Het merendeel van de kinderen drinkt geen erosieve drankjes een uur voor 
het slapen of tijdens de nacht.  
Negatief: Kinderen drinken te vaak erosieve drankjes en een minderheid van de 
kinderen drinkt water nadat ze een erosief drankje hebben gedronken. 
De interventies lijken het slechte drinkgedrag van kinderen nauwelijks te veranderen. 
 
Het ontbreken van gedragsverandering kan te wijten zijn aan de opzet en uitvoering 
van de interventies. Uit het evaluatieonderzoek bleek echter dat zowel kinderen als 
docenten behoorlijk positief waren over de interventies.  
 
 
Samenvatting effect van voorlichting op de kennis, de attitude en het drinkgedrag ten 
aanzien van erosieve slijtage 
 
In tabel 7.2 staat de interpretatie van de resultaten samengevat weergegeven. 
 
Tabel 7.2 Interpretatie van de resultaten over de kennis, de attitude en het gedrag van kinderen ten 
aanzien van erosieve slijtage. 
 
Hoofduitkomstmaat Zonder 

interventies 
(nulmeting) 

Lange termijn 
(eindmeting) 

Waardevol* 
effect 

voorlichting 

Waardevol* 
effect 

opfrisles 

Kennis over erosieve slijtage Zeer slecht Ruim 
voldoende 

Ja Nee 

Attitude ten aanzien van erosieve slijtage  Nee Nee 

Algehele waardering gebit Hoog Hoog nvt nvt 

De ernst om erosieve slijtage te 
hebben 

Uitspraak niet 
betrouwbaar 

Erg Uitspraak 
niet 

betrouwbaar 

Nee 

Bewust zijn van erosieve slijtage 
bij eten en drinken 

Laag Laag Nee Nee 

Gedrag ten aanzien van erosieve slijtage   Nee Nee 

Hoeveelheid erosieve drankjes die 
gedronken wordt 

Te veel, vooral 
ranja 

Te veel Nee Nee 

Het drinken van water na het 
drinken van een erosief drankje 

De meerderheid 
doet dit niet altijd 

De 
meerderheid 
doet dit niet 

altijd 

Nee Nee 

Het drinken van een erosief drankje 
bij het sporten 

Gelijke verdeling 
tussen kinderen 

die dit wel en niet 
doen 

Gelijke 
verdeling 

tussen 
kinderen die 

dit wel en niet 
doen 

Nee Nee 

Het drinken van een erosief drankje 
een uur voor bedtijd 

Het merendeel 
van de kinderen 

doet dit niet 

Niet te 
beantwoorden 

Nee Niet te 
beantwoorden 

Het drinken van een erosief drankje 
tijdens de nacht 

Gebeurt (vrijwel) 
niet 

Niet te 
beantwoorden 

nvt Niet te 
beantwoorden 

* Waardevol effect: Het is de moeite waard om de interventie te geven. 
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Vergelijking met eerder onderzoek 
 
Uit dit onderzoek blijkt dat door voorlichting de kennis van kinderen aanzienlijk 
toeneemt, maar de attitude en het gedrag door de voorlichting nauwelijks 
veranderen. Deze bevindingen komen overeen met eerder uitgevoerd onderzoek.  
 
Voorlichting erosieve slijtage 
Uit effectonderzoek bleek dat ook het Nederlandse voorlichtingsproject ‘Tante Rosie’ 
uit 2001 bij dertien- en veertienjarige leidde tot een kennistoename, maar niet tot 
gedragsverandering.41 Onderzoek uit 2012 bij 2004 Noorse jongvolwassenen van 19-
20 jaar oud waarbij 94% had gehoord van erosieve slijtage en tevens 85% dacht dat 
erosieve slijtage voorkomen kon worden gaf ook dat de consumptie van frisdrank en 
vruchtensappen hoog was. Uit de literatuur blijkt dat mensen erosief gedrag niet 
veranderen omdat het ontstaan van erosieve slijtage lastig voor te stellen is en de  
gevolgen pas op lange termijn zichtbaar zijn.39 
 
Voorlichting mondgezondheid 
In 2015 is er een systematic review 52 gepubliceerd  waarin elf onderzoeken zijn 
opgenomen die zijn gepubliceerd tussen 2005 en 2011. In alle onderzoeken werd het 
effect van voorlichting over mondgezondheid op onder andere de kennis, attitude en 
het  gedrag van kinderen onderzocht. De conclusie van deze systematic review was 
dat voorlichting zorgde voor een verbetering van kennis, maar dat de attitude en het 
gedrag ten aanzien van de mondgezondheid onveranderd bleven bij de kinderen.  
In Griekenland is onderzocht 53 wat het effect van voorlichting over mondgezondheid 
op basisscholen  is bij kinderen van 10 jaar oud. 100 kinderen kregen een 
voorlichting over mondgezondheid op school middels een powerpointpresentatie 
gegeven door een tandarts. 84 kinderen kregen deze zelfde voorlichting en volgden 
daarnaast een voorlichtingsprogramma van drie maanden die werd gegeven door 
hun docent. De kinderen bezochten voor dit programma een tandartspraktijk, hadden 
groepsgesprekken over mondgezondheid en voerden toneelstukken op en zongen 
liedjes over mondgezondheid. Beide interventiegroepen hadden een statistisch 
significante verbetering (p < 0,05) van hun kennis over mondgezondheid 6 maanden 
en 18 maanden na de nulmeting. Beide groepen hadden een (niet statistisch 
significante) verbetering van hun attitude en gedrag ten aanzien van de 
mondgezondheid 6 maanden na de nulmeting. 18 maanden na de nulmeting was de 
attitude en het gedrag weer vergelijkbaar met de beginsituatie.  
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Invloed van geslacht op de hoofduitkomstmaten en op het effect van de interventies  
Uit de literatuur bleek dat de prevalentie van erosieve slijtage bij jongens hoger is  
dan bij meisjes. Als verklaring daarvoor werd gegeven dat jongens meer en grotere 
hoeveelheden frisdrank consumeren.28 29 Hieronder wordt geïnterpreteerd of het 
geslacht van invloed is op een verschil in kennis en/of attitude en/of gedrag ten 
aanzien van erosieve slijtage en of er een verschil in effect van de interventies is 
tussen de sekse.  
 
Kennis 
Meisjes hadden voorafgaand aan de interventies weliswaar weinig maar wel meer 
kennis dan jongens over erosieve slijtage. Waar de meisjes een mediane 
kennisscore van 3,5 van de 14 punten hadden, hadden de jongens een mediane 
kennisscore van 0 punten. Na de interventies is het kennisniveau van beide sekse 
ruim voldoende tot goed. De kennis van jongens en meisjes wordt op dezelfde 
manier beïnvloed door de interventies. 
 
Attitude  
Jongens en meisjes hebben dezelfde houding ten aanzien van erosieve slijtage.  
 
Gedrag 
Het drinkgedrag ten aanzien van erosieve slijtage is hetzelfde voor jongens en 
meisjes. 
 
Effect interventies 
Jongens en meisjes worden niet op een andere manier beïnvloed in hun kennis, 

attitude en gedrag ten aanzien van erosieve slijtage door de interventies.  

 

Een hogere prevalentie van erosieve slijtage bij jongens dan meisjes kan op basis 

van dit onderzoek niet verklaard worden met een verschil in drinkgedrag tussen 

jongens en meisjes. Vermoedelijk wordt een verschillende prevalentie van erosieve 

slijtage bij jongens en meisjes veroorzaakt door andere factoren die leiden tot het 

optreden van erosieve slijtage. 
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7.3 Evaluatie interventies 
 
Onder de locatiecoördinatoren en docenten bestond verdeeldheid in hoe belangrijk 
ze het vonden dat er op hun school aandacht werd besteed aan erosieve slijtage. 
Over het algemeen vonden ze het redelijk belangrijk. 
 
Zowel de docenten als de kinderen beoordeelden de voorlichting en opfrisles met 
een ruim voldoende tot goed. De voorlichting werd hoger beoordeeld dan de 
opfrisles.  
 
Voorlichting over erosieve slijtage dient in de toekomst een onderdeel te vormen van 
een groter project over het gebit of het menselijk lichaam. De verhouding tussen de 
aandacht voor erosieve slijtage en de overige lesstof van de kinderen was nu scheef. 
Kinderen moeten ook geïnformeerd worden over het ontstaan en de preventie van 
cariës. Er bleek een grote interesse te zijn voor informatie over andere 
tandheelkundige onderwerpen. De voorlichting dient gegeven te worden door een 
mondzorg- professional die zelf de school benaderd voor het geven van voorlichting.  
 
Hieronder volgen de belangrijkste punten waaraan (herhaalde) voorlichting moet 
voldoen:  
 

Voorlichting:  

 Het doel van de voorlichting is vooraf helder voor alle betrokkenen. 

 De eerste vijf minuten zijn pakkend. 

 Er wordt afgesloten met een samenvatting. 

 De voorlichting wordt ondersteund met een filmpje of quiz. 

 De voorlichting duurt ongeveer driekwartier. 

 Kinderen zijn de gehele tijd bezig. Er moeten extra opdrachten zijn voor kinderen 
die een taak eerder hebben afgerond dan andere kinderen. 

 
Opfrisles 

 Zorgt naast een korte herhaling van informatie voor verdieping. Er wordt nieuwe 
informatie over bijvoorbeeld de relatie van eten en erosieve slijtage gegeven. 

 Duurt korter dan een voorlichting. Ongeveer tien minuten. 
 
De voorlichter 

 Zorgt voor interactie met de leerlingen. Stelt ze vragen en laat ze opdrachten 
uitvoeren, zelf vragen stellen en vertellen over tandheelkundige ervaringen. 

 Zorgt voor begrijpelijk taalgebruik.  
 Spreekt kinderen aan op storend gedrag. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



    

 
56 

7.4 Beperkingen van dit onderzoek en suggesties voor verbetering 
 
Hieronder worden beperkingen in de  onderzoeksopzet en -uitvoering besproken, wat 
consequenties hiervan op de resultaten zouden kunnen zijn en worden suggesties 
gedaan voor verbetering bij vervolgonderzoek. 
 
Beïnvloeden ouders van de kinderen 
De kennis van de ouders over erosieve slijtage moest vergroot worden met  een 
informatieve tekst op de schoolwebsite. Op de Kromme Akkers bleek dit wegens 
omstandigheden niet mogelijk. Op deze school is de informatieve tekst in een 
geprinte versie op het prikbord in de hal van de school opgehangen. Het zou kunnen 
dat de ouders de informatieve tekst op het prikbord niet hebben gelezen omdat 
ouders kinderen uit groep zes, zeven en acht niet (meer) naar school brengen. Ook 
kan de tekst gemakkelijk van het prikbord zijn losgeraakt. Van de ouders van beide 
scholen is niet gecontroleerd of ze de informatieve tekst hebben gelezen en of de 
informatie hun kennis daadwerkelijk heeft vergroot en bovendien heeft geleid tot een 
gedragsverandering bij hun kinderen. In vervolgonderzoek moet bij de ouders 
gecontroleerd worden of ze de informatie op de website hebben gelezen. Als ouders 
de informatie lezen moet het effect hiervan op hun kennis, attitude en gedrag ten 
aanzien van erosieve slijtage onderzocht worden. Daarna moet onderzocht worden 
hoe ouders het gedrag van hun kinderen proberen te veranderen.  
De informatie over erosieve slijtage zou ook via een mondelinge presentatie op een 
ouderavond kunnen worden overgedragen aan de ouders.  
 
Tijdsinterval tussen de interventies en metingen 
Docenten en kinderen gaven aan dat het tijdsinterval tussen de interventies langer 
moest zijn. De resultaten van dit onderzoek bevestigen ook dat de opfrisles met een 
termijn van drie weken na de voorlichting geen (groot) effect heeft op de kennis, de 
attitude en het gedrag van kinderen ten aanzien van erosieve slijtage. Zo was het 
kennisniveau drie weken na de voorlichting (nog) hoog. In vervolgonderzoek moet 
het effect van de voorlichting op de kennis na bijvoorbeeld een half jaar en het effect 
van de opfrisles na nog eens een half jaar onderzocht worden.  
 
Degene die de voorlichting geeft 
De voorlichting is in alle vier de klassen in dit onderzoek door dezelfde persoon 
gegeven. De kinderen en docenten waren positief over de manier waarop deze 
persoon voorlichting gaf. Er is nu niet onderzocht of het uitmaakt wie de voorlichting 
geeft. De ene persoon vertelt overtuigender, geduldiger, meer empatisch en 
boeiender dan de ander. Laat in vervolgonderzoek meerdere personen voorlichting 
geven en analyseer het effect hiervan. 
 
Ontbreken controlegroep  

  De gehele onderzoekspopulatie ontving alle interventies.  
Onbekend is hoe de kennis, de attitude en het gedrag ten aanzien van erosieve 
slijtage bij kinderen veranderen zonder de interventies van dit onderzoek. Verwacht 
werd dat deze variabelen in acht weken niet zouden veranderen. De nulmeting werd 
daarom beschouwd als controlemeting. Zorg in vervolgonderzoek voor een 
controlegroep die geen interventies ontvangt.  
Daarnaast ontbrak een groep die uitsluitend een voorlichting kreeg. Het effect van 
voorlichting zonder opfrisles op de langere termijn is dus niet bekend. Dit effect kan 
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nu ook niet worden vergeleken met het effect van de opfrisles op de langere termijn. 
Hierdoor kan het daadwerkelijke effect van de opfrisles op de lange termijn in 
werkelijkheid anders zijn dan aangetoond is met dit onderzoek. Zorg daarom in 
vervolgonderzoek voor een interventiegroep die alleen voorlichting ontvangt.  
Verder zijn interventie twee en drie, de opfrisles en informatie op de schoolwebsite, 
tegelijk aangeboden. Het is nu onbekend wat het effect van elke interventie op 
zichzelf is. Zorg daarom in vervolgonderzoek voor een groep die alleen de opfrisles 
ontvangt, een groep die alleen de informatie op de schoolwebsite ontvangt en een 
groep die beide interventies tegelijk ontvangt. 
 
Verschillende groepen binnen onderzoekspopulatie A (kinderen) 
De onderzoekspopulatie bestond uit vier klassen. Drie klassen van dezelfde 
basisschool (de Noordkaap) en één klas van een andere school (Kromme Akkers).  
De klassen kregen op verschillende data voorlichting. Kinderen van de ene klas 
zouden kinderen uit een andere klas kunnen hebben geïnformeerd waardoor de 
kennisscores hoger zijn uitgevallen. Geef in vervolgonderzoek de voorlichtingen in 
alle klassen van dezelfde school op dezelfde dag. 
Daarnaast verschilde voor de scholen het moment van plaatsen en de wijze waarop 
interventie drie werd aangeboden aan de kinderen en hun ouders. Om dit te 
voorkomen moet bij vervolgonderzoek vooraf duidelijk zijn hoe en wanneer de 
informatieve tekst geplaatst kan worden op elke deelnemende school. 
Verder verschilde het tijdsinterval tussen de metingen voor de klassen waardoor de 
beschreven effecten van de interventies vertekend kunnen zijn. 
Bovendien kan de houding van de docent ten opzichte van het onderwerp en de 
voorlichting van invloed zijn geweest op hoe de klas reageerde op de voorlichting. 
 
Groepsgrootte  
Sommige effecten zijn mogelijk niet aangetoond omdat soms resultaten zijn 
verkregen met data van minder dan het aantal kinderen dat met de poweranalyse 
was bepaald. Soms waren kinderen afwezig bij meetmomenten, vulden ze vragen 
niet in en groep acht van de Noordkaap heeft vragenlijst drie niet ingevuld.  
Bij vervolgonderzoek moet de onderzoekspopulatie groter zijn en moet de 
onderzoeker bij het innemen van de vragenlijsten controleren of alles is ingevuld.  
 
Metingen  
De kinderen kunnen overlegd hebben bij het invullen van de vragenlijsten doordat ze 
in groepjes aan één tafel zaten tijdens het invullen van de vragen. Laat daarom bij 
vervolgonderzoek kinderen apart zitten bij het invullen van de vragenlijsten. 
Kinderen kunnen ook getraind zijn geraakt in het juist beantwoorden van de 
kennisvragen. Ze beantwoordden namelijk vijfmaal dezelfde kennisvragen in 
dezelfde volgorde. De kennisscore kan hierdoor hoger zijn uitgevallen en wellicht 
weten de kinderen niet welke andere maatregelen erosieve slijtage voorkomen dan 
de maatregelen die bevraagd zijn. Verander in vervolgonderzoek de volgorde van de 
kennisvragen in de verschillende vragenlijsten.  
Verder kunnen de resultaten beïnvloed zijn doordat groep acht van de Noordkaap de 
gedragsvragen na de opfrisles heeft ingevuld in plaats van hiervoor. Er is vanuit 
gegaan dat de opfrisles niet beïnvloedt hoe de kinderen deze vragen invullen.  
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Ontbrekende data 
Indien kinderen een kennisvraag niet invulden werd dit gescoord met nul punten. De 
kennis ten aanzien van erosieve slijtage kan onderschat zijn.   

 
Beoordeling interventies door kinderen en docenten 
De kinderen en docenten kunnen de interventies en onderzoeksopzet te positief/ 
sociaalwenselijk hebben beoordeeld omdat ze werden geïnterviewd door degene die 
de voorlichting had gegeven en ontworpen.  
Daarnaast kunnen de interventies juist negatief beoordeeld zijn doordat kinderen en 
docenten het (herhaald) invullen van vragenlijsten en dagboeken te lang vonden 
duren en vervelend vonden. In vervolgonderzoek moeten de vragenlijsten ingekort 
worden en het tijdsinterval tussen de metingen moet vergroot worden. 

 
Dagboekje  
Niet alle kinderen vulden (alle) dagboekjes in. Het derde dagboekje is slechts door 
negen procent van de kinderen ingeleverd. Kinderen vergaten het dagboekje in te 
vullen of hadden geen zin in het (herhaald) invullen. Ook ouders gaven aan het 
(herhaald) bijhouden van de dagboekjes te belastend te vinden voor hun kinderen. 
In vervolgonderzoek zouden de kinderen het dagboekje op school kunnen bijhouden, 
zou het dagboekje online aangeboden kunnen worden of kunnen kinderen beloond 
worden voor het invullen. Ook kan het dagboekje minder vaak worden afgenomen. 
Daarnaast kunnen kinderen vergeten zijn drinkmomenten te noteren. Bijvoorbeeld 
het drinken van een sportdrankje tijdens een voetbalwedstrijd. De 
onderzoeksresultaten zijn dan een onderschatting van het werkelijke drinkgedrag. 
Bovendien kunnen kinderen minder ‘slechte’ drankjes hebben gedronken en of 
genoteerd hebben voor de drie gemeten dagen dan ze meestal drinken omdat ze 
zich (extra) bewust waren van hun drinkgedrag tijdens deze meting of niet wilden dat 
anderen (ouders, klasgenoten of de onderzoeker) zouden weten wat ze dronken.   
 
Dagboekje als extra interventie 
Het bijhouden van het drinkdagboekje en het bespreken van het boekje in de klas 
kan als interventie hebben gewerkt bij de kinderen. Ze kunnen zich door het 
dagboekje meer bewust zijn geworden van hun drinkgedrag en hun drinkgedrag 
daardoor hebben veranderd. Dit kan betekenen dat het gevonden effect van de drie 
onderzochte interventies overschat is. 
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Verbeterpunten vragenlijst 
De nummers hieronder verwijzen naar de vragen uit vragenlijst één (bijlage VI).   

 Vraag 9: De antwoordmogelijkheden zijn te beperkt. Sommige kinderen  
poetsten met een andere frequentie dan ze konden invullen. 

 Vraag 13: Sommige kinderen die niet ontbeten vonden het lastig deze vraag te 
beantwoorden. Ditzelfde geldt voor vraag 14 en 15. 

 Vraag 13: Sommige kinderen snapten niet wat met ‘tussen ontbijt en lunch’ 
bedoeld werd. Ditzelfde geldt voor vraag 14 en 15. 

 Vraag 17 kan weggelaten worden. Met de antwoorden op deze vraag konden  
geen uitspraken gedaan worden hoeveel drankjes kinderen precies dronken.  
Dit kenmerk wordt onderzocht met het dagboekje. 

 Vraag 26: Het is onduidelijk hoe vaak kinderen zich precies bewust zijn van 
erosieve slijtage door de subjectieve antwoordmogelijkheden ‘nooit’, ‘soms’, ‘vaak’ 
en ‘altijd’. Met ‘soms’ kan het ene kind ‘één keer per maand’ en een ander kind 
‘een paar keer per week’ bedoelen. De antwoordmogelijkheden moeten 
gedetailleerder. ‘Soms’ kan ook geformuleerd worden als ‘de helft van mijn eet- en 
drinkmomenten’.  
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7.5 Kracht van dit onderzoek 
 
Dit onderzoek heeft zich gefocust op een ernstig gezondheidsprobleem bij kinderen. 
Het is zorgelijk dat meer dan een kwart van de Nederlandse kinderen erosieve 
gebitsslijtage heeft en dat de prevalentie van erosieve slijtage toeneemt.  
Met dit onderzoek zijn belangrijke, nieuwe en zorgwekkende problemen aan het licht 
gebracht. Het was onbekend dat kinderen in het Noordoosten van Groningen 
nauwelijks iets van erosieve slijtage weten. Het was wel bekend dat ze te veel 
drankjes drinken die erosieve slijtage veroorzaken, maar niet voor hoeveel kinderen 
dit geldt en hoe vaak kinderen nu precies erosieve drankjes drinken.  
 
Het gezondheidsprobleem is aangepakt met nieuwe interventies die zo ontwikkeld 
zijn dat ze relatief goedkoop en op grote schaal toegankelijk zijn voor kinderen. 
Herhaalde voorlichting is niet eerder gegeven. Verwacht werd dat herhaling zorgt 
voor een optimale kennisontwikkeling en extra motiveert bij gedragsverandering.  
 
De docenten gaven de opfrisles zodat deze les in de toekomst gecombineerd kan 
worden met bijvoorbeeld een biologieles. In de toekomst blijft het de bedoeling dat 
een mondzorgverlener voorlichting geeft zodat de juiste informatie wordt verteld en 
vragen van kinderen beantwoord kunnen worden. Kinderen en docenten vonden het 
ook speciaal dat een tandarts (in opleiding) voorlichting geeft.  
 
Niet eerder is zo uitgebreid het effect van voorlichting over erosieve slijtage 
onderzocht. In dit onderzoek is gelet op zowel het effect van de voorlichtingen op de 
kennis als het effect op de attitude en heel belangrijk naar het effect op het gedrag 
van kinderen ten aanzien van erosieve slijtage. Bovendien is onderzocht hoe de drie 
variabelen elkaar beïnvloeden. Daarnaast zijn de interventies geëvalueerd.  
 
Er zijn interviews, vragenlijsten en drinkdagboeken ontwikkeld en geëvalueerd. In 
een verbeterde versie kunnen ze gebruikt worden bij vervolgonderzoek.  
Het drinkgedrag is inzichtelijk gemaakt met zowel vragenlijsten als dagboekjes. Een 
dagboekje zou een realistischer en betrouwbaarder beeld geven van het drinkgedrag 
dan een vragenlijst. Daarnaast vormde het dagboekje een belangrijk onderdeel van 
de voorlichting omdat het kinderen bewust moest maken van hun eigen gedrag. 
 
Kortom: Dit onderzoek was vernieuwend in opzet, heeft belangrijke problemen aan 
het licht gebracht, is een goede basis voor het verder ontwikkelen van voorlichtingen 
over erosieve slijtage en het doen van effectonderzoek hierna. 
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7.6 Doelstelling, vraagstelling, aannemen en verwerpen hypotheses 

 
Dit onderzoek moest uitwijzen of met het vergroten van de kennis over erosieve 
slijtage het erosieve drinkgedrag van kinderen gunstig veranderd kan worden.  
Uit dit onderzoek is gebleken dat het vergroten van de kennis van de kinderen niet 
leidt tot een gedragsverandering bij de kinderen.  
 
De hoofdvraag van dit onderzoek was als volgt geformuleerd: Wat is het effect van 
herhaald voorlichting geven over erosieve slijtage aan kinderen op de basisschool op 
de kennis, de attitude en het drinkgedrag van kinderen ten aanzien van erosieve 
gebitsslijtage op de korte en de langere termijn? 
 
Er waren twaalf nulhypotheses en twaalf alternatieve hypotheses opgesteld. 
 
Uit dit onderzoek blijkt dat: 

 Voorlichting een groot effect heeft op de kennis van kinderen ten aanzien van 
erosieve slijtage op de korte en langere termijn. 

 Herhaalde voorlichting geen toegevoegde waarde heeft op de kennis van kinderen 
ten aanzien van erosieve slijtage op de korte en langere termijn. 

 Zowel voorlichting als herhaalde voorlichting geen effect heeft op de attitude van 
kinderen ten aanzien van erosieve slijtage op de korte noch de lange termijn. 

 Zowel voorlichting als herhaalde voorlichting geen effect heeft op het drinkgedrag 
van kinderen ten aanzien van erosieve slijtage op de korte noch de lange termijn. 

 
Daarnaast moest dit onderzoek uitwijzen: 
1. Of herhaling van voorlichting meer effect heeft dan eenmalige voorlichting in het 

gunstig veranderen van de kennis, de attitude en het drinkgedrag van kinderen 
ten aanzien van erosieve slijtage.  
Uit dit onderzoek blijkt dat herhaalde voorlichting op een termijn van drie weken 
na de eerste voorlichting niet van toegevoegde waarde is.  
 

2. Of met het vergroten van de kennis van ouders over erosieve slijtage het 
erosieve drinkgedrag van hun kinderen gunstig veranderd kan worden. 
Met dit onderzoek is onvoldoende onderzocht of de kennis van de ouders over 
erosieve slijtage is vergroot. 
 

3. Of het effect van voorlichting over erosieve slijtage afhangt van geslacht. 
Uit dit onderzoek blijkt dat het effect van voorlichting over erosieve slijtage op de 
kennis, de attitude en het drinkgedrag van kinderen ten aanzien van erosieve 
slijtage gelijk is voor jongens en meisjes. 
 

4. De houding van kinderen, hun docenten, ouders en schooldirectie tegenover het 
geven van voorlichting. 
Onder de locatiecoördinatoren en docenten bestond verdeeldheid in hoe 
belangrijk ze het vonden dat er op hun school aandacht werd besteed aan 
erosieve slijtage. Over het algemeen vonden ze het redelijk belangrijk. Zowel de 
docenten als de kinderen beoordeelden de voorlichting en opfrisles met een ruim 
voldoende tot goed. De voorlichting werd beter beoordeeld dan de opfrisles.  
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5. Wat de criteria zijn waaraan een voorlichting moet voldoen. 
De belangrijkste criteria waaraan voorlichting moet voldoen zijn: 

 Het doel van de voorlichting moet vooraf helder zijn voor alle betrokkenen. 

 De eerste vijf minuten moeten pakkend zijn en er moet worden afgesloten met   
  een samenvatting. 

 De voorlichter moet voor interactie met de leerlingen zorgen. Stel ze vragen   
  en laat ze opdrachten uitvoeren, zelf vragen stellen en vertellen over   
  tandheelkundige ervaringen. 

 De voorlichting moet worden ondersteund met een filmpje of quiz. 

 Een voorlichting duurt ongeveer driekwartier. 
 

6. Hoe herhaalde voorlichting over erosieve slijtage in het schoolbeleid kan worden 
opgenomen. 
Voorlichting over erosieve slijtage dient een onderdeel te vormen van een groter 
project over het gebit of het menselijk lichaam. Daarnaast moet er tijdens de 
voorlichting worden ingegaan op de rol die eten speelt bij het ontstaan van 
erosieve slijtage. De voorlichting wordt bij voorkeur gegeven door een 
mondzorgverlener die voorlichting aanbiedt aan de scholen. Docenten kunnen 
daarna de gegeven informatie kort opfrissen tijdens bijvoorbeeld een biologieles 
of schoolontbijt. Een aparte herhalingsles over erosieve slijtage drie weken na 
een eerste voorlichting heeft geen toegevoegde waarde. 
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H8. Conclusie  
 

Kinderen van negen tot en met twaalf jaar uit het Noordoosten van Groningen: 

 Hebben zeer weinig kennis over erosieve slijtage. 

 Geven aan veel waarde te hechten aan hun gebit en het erg te vinden om 
erosieve slijtage te hebben. 

 Zijn zich nauwelijks bewust van erosieve slijtage bij eten en drinken. 

 Drinken te frequent drankjes die erosieve slijtage veroorzaken, met name ranja. 

 Drinken geen drankjes die erosieve slijtage veroorzaken gedurende de nacht. 
 
 
Klassikale voorlichting op de basisschool: 

 Vergroot de kennis van kinderen ten aanzien van erosieve slijtage enorm tot een 
goed niveau. Dit niveau blijft tot in ieder geval 2 maanden na de voorlichting ruim 
voldoende. 

 Maakt kinderen nauwelijks meer bewust van erosieve slijtage bij eten en drinken. 

 Verandert het drinkgedrag van kinderen niet. 
 
 
Kennis van erosieve slijtage zorgt bij kinderen nauwelijks voor: 

 Bewustzijn van erosieve slijtage bij eten of drinken. 

 Minder frequent drinken van erosieve drankjes.  
 
 
Herhaalde klassikale voorlichting op de basisschool: 

 Is een maand na de eerste voorlichting niet nodig om de kennis van de kinderen 
op peil te houden. 

 Maakt de kinderen (wederom) niet bewust van erosieve slijtage bij eten en 
drinken. 

 Kan (wederom) het drinkgedrag van de kinderen niet veranderen. 
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H9. Implicatie & aanbeveling vervolgonderzoek 

 

Er moet actie worden ondernomen. Meer dan een kwart van de Nederlandse 
kinderen van elf jaar heeft erosieve slijtage, de prevalentie van erosieve slijtage stijgt, 
kinderen blijken zeer weinig kennis te hebben van erosieve slijtage en ze 
consumeren te veel erosieve drankjes.  
 
Ondanks dat uit dit onderzoek bleek dat voorlichting op de basisschool (nog) niet tot 
gedragsverandering leidt betekent niet dat voorlichting overbodig is. Kennistoename 
is een waardevolle eerste stap.  

 De klassikale voorlichting dient, aangepast met de feedback, liefst als onderdeel 
van een groter gezondheids- /tandheelkundeproject, gegeven te worden op 
basisscholen en middelbare scholen.  

 Tandheelkunde en of mondzorgkunde studenten kunnen voorlichting geven.   
 
Dit onderzoek naar het effect van klassikale voorlichting zou, verbeterd met de 
aangeleverde suggesties, herhaald kunnen worden op grotere schaal en over een 
langere termijn. Het onderzoek kan uitgebreid worden met onderzoek naar het effect 
van voorlichting op andere aspecten van erosief (voedings)gedrag. 
 
Uit dit onderzoek bleek dat klassikale voorlichting op de basisschool niet leidt tot 
attitude- en gedragsverandering. Er dient onderzocht te worden welke andere 
soorten interventies hier wel toe leiden. Met andere interventies kan gedacht worden 
aan voorlichting via de (sociale) media, het informeren van opa’s en oma’s van de 
kinderen, het aanpassen van het voedingsaanbod tijdens schoolreisjes, in school- en 
sportkantines en in supermarkten. 
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Nawoord 
 
 
Ik wil alle kinderen, docenten en locatiecoördinatoren van basisschool de Kromme 
Akkers uit Garnwerd en basisschool de Noordkaap uit Oostwold heel erg bedanken 
voor hun medewerking aan mijn onderzoek. Daarnaast wil ik mevrouw A. Talsma van 
de GGD Groningen bedanken voor het delen van haar ervaringen met het geven van 
voorlichting. Ik wil dr. W. Kerdijk en mevrouw L. Kreuze bedanken voor hun advies 
over het statistiekgedeelte van mijn onderzoek. Tot slot wil ik mijn begeleider dr. A. A. 
Schuller bedanken voor al haar nuttige feedback, enthousiasme en ondersteuning bij 
het schrijven van deze scriptie.  
 
Ik heb met veel plezier voorlichting aan de kinderen gegeven. Het invoeren van de 
data van de vragenlijsten en dagboeken bracht vervolgens grappige momenten met 
zich mee. Zo had een kind bij het invullen van de vragenlijst niet omcirkelt of hij een 
jongen of een meisje was, maar had beide opties doorgekruist en zelf “man” 
opgeschreven. Het plannen en organiseren van het gehele onderzoek en het 
schrijven van deze scriptie zijn enorm leerzaam geweest voor mij. 
 

 
 
Een deel van mijn onderzoek heb ik mogen 
presenteren op het Dentsply congres. Samen met 
mevrouw Molenaar mocht ik van 15 tot en met 17 
april 2015 naar Kopenhagen afreizen. Daar heb ik 
de eerste resultaten van mijn onderzoek middels 
een poster gepresenteerd aan een groep 
internationale toekomstige collega’s. De deelname 
aan het Dentsply congres was een bijzondere 
ervaring.  
De gepresenteerde poster heb ik als bijlage XIII 
toegevoegd. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Met vriendelijke groet,  
Klaske Rademaker     
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Bijlagen 
Bijlage I: Powerpointpresentatie voorlichting  

Dia’s powerpointpresentatie gebruikt ter ondersteuning van de voorlichting.  
Dia’s dienen van links naar rechts en van onder naar boven bekeken te worden. 
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Bijlage II: Docentenhandleiding opfrisles  

Schriftelijke instructie voor de docenten over het geven van de opfrisles. 
 

 
 

Opfrisles tanderosie 

   -   Docentenhandleiding   - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auteur:              Klaske Rademaker, student tandheelkunde universiteit Groningen 
Mailadres:         k.a.rademaker@student.rug.nl 
Begeleider:       dr. A.A.Schuller,  tandartsepidemioloog 
Datum uitgave: 2015 
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Beste docent, 

Ik heb bij u in de klas voorlichting gegeven over tanderosie in het kader van mijn 
afstudeeronderzoek. Bij dit onderzoek kijk ik wat het effect is van herhaalde voorlichting 
geven over tanderosie aan kinderen op de basisschool op hun kennis, attitude en gedrag ten 
aanzien van tanderosie. 
Ik onderzoek dus het effect van herhaalde voorlichting. Ik vermoed dat het herhalen van 
gegeven informatie over tanderosie significant bijdraagt aan het vergroten van de kennis, de 
attitude en het gedrag van kinderen ten aanzien van tanderosie. We kennen niet voor niets 
het spreekwoord: “Herhaling is de moeder der wijsheid”. 
Ik zorg voor herhaling van gegeven informatie door de leerlingen en ouders/ verzorgers van 
de leerlingen via uw schoolsite/ nieuwsbrief te informeren over het onderwerp tanderosie. 
Daarnaast wil ik u als docent vragen een opfrisles te geven. 
 
Ik heb met u afgesproken wanneer u de opfrisles gaat geven. Ik zal bij deze opfrisles 
aanwezig zijn, omdat ik benieuwd ben hoe deze les wordt gegeven en om ook weer voor en 
na deze les de leerlingen een vragenlijstje in te laten vullen. 
Hieronder geef ik eerst aan wat tanderosie is, hoe het ontstaat en hoe je het kan voorkomen. 
Daarna leg ik uit hoe de opfrisles er uitziet.  
 
Mocht u vragen hebben, mail mij dan gerust.  
Bij voorbaat dank! 
 
Met vriendelijke groet,  
Klaske Rademaker 
k.a.rademaker@student.rug.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:k.a.rademaker@student.rug.nl
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Achtergrondinformatie tanderosie 
 
De volgende informatie is gebaseerd op het Advies Erosieve Gebitsslijtage van oktober 2014 van het Adviescollege Preventie 

Mond- en Tandziekten van het Ivoren kruis. Het Ivoren Kruis is de Nederlandse Vereniging voor Mondgezondheid. 

                                                                                     
Hoe is het gebit opgebouwd? 

Een volwassene heeft 32 tanden en kiezen. 
Tanden en kiezen bestaan uit een kroon (het gedeelte 
boven het tandvlees) en wortels (het gedeelte onder 
het tandvlees). In het midden van een tand of kies zit 
de zenuw met daaromheen tandbeen. De buitenste 
laag van de kroon van de tanden en kiezen bestaat uit 
tandglazuur. Glazuur beschermt de tanden en kiezen.  
 
Wist u dat glazuur het hardste materiaal is van ons 
hele lichaam?  
 
 
 
 
 
Wat is tanderosie? 

Tanderosie is slijtage van onze tanden en kiezen.  
Bij tanderosie verdwijnt tandglazuur door de inwerking van zuren die in ons eten en drinken 
verborgen zitten. Veel dranken bevatten zuren. U proeft ze lang niet altijd, want vaak 
overheerst de zoete smaak. U moet denken aan bijvoorbeeld frisdrank zoals cola (ook de 
lightproducten), vruchtensappen, energydrankjes en limonade (op de volgende bladzijde 
vindt u een lijst met alle dranken die wel en geen tanderosie veroorzaken). Ook eten kan 
zuur zijn. Bijvoorbeeld mayonaise, azijn en bijna al ons fruit is zuur! 2 stuks fruit per dag eten 
is natuurlijk wel erg gezond en kan gerust. 
 
Tanderosie zie je pas als het vergevorderd is. Als het uiterlijk van de tanden of kiezen 

verandert. Dit kunt u op de plaatjes hieronder zien. 

Gezond gebit.  
Witte, lange tanden met een mooie rechte snijrand.  
De kiezen hebben knobbels, met groefjes in het midden. 
 

 

Tanderosie.  
Je ziet dat de tanden korter en rafelig worden. Daarnaast 
worden de tanden en kiezen dunner, geler, worden de 
knobbels van uw kiezen vlakker en kan u putjes in uw 
kiezen krijgen. Tanden en kiezen kunnen daardoor ook 
gevoeliger worden.  

              
Speeksel is een slim goedje 

Speeksel beschermt uw tanden en kiezen tegen de zuren uit uw voeding.  
Tijdens het sporten en gedurende de nacht, wanneer u slaapt, heeft u minder speeksel in uw 
mond dan normaal. U krijgt in beide gevallen een droge mond. Er is tijdens het sporten en 
slapen dus minder speeksel in uw mond om uw tanden en kiezen te beschermen. Drink 
daarom tijdens of vlak na het sporten, gedurende de nacht en vlak voordat u gaat slapen 
geen zure dranken zoals sport-, energy- en frisdrank. Water kan wel. 
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Voorkomen is beter dan genezen! 
Tandglazuur dat weg is, komt niet meer terug! 

 
Daarom geef ik hieronder enkele tips waardoor u de kans dat u tanderosie ontwikkelt zo klein 
mogelijk maakt: 

 Let op hoe vaak, hoe lang en de manier waarop u eet en drinkt. We adviseren het 
aantal eet- en drinkmomenten op een dag te beperken tot 7 keer. Ga niet spoelen of 
nippen met zure dranken, maar slik de drank zo snel mogelijk door.  

 Neem (suikervrije) kauwgom nadat u eten/ drinken hebt gegeten/ gedronken waar u 
tanderosie van krijgt.  

 Ga regelmatig op controle naar uw tandarts of mondhygiënist. Hij of zij kan 
tanderosie tijdig ontdekken. 

 
Wat kan u wel drinken? 
Van water, gewone thee of koffie en melkproducten zoals (chocolade)melk of karnemelk 

krijgt u geen tanderosie. Let natuurlijk wel weer op de suikers die sommige drankjes 

bevatten. Hiervan kunt u gaatjes krijgen.  

Kijk voor meer informatie over dit onderwerp op www.allesoverhetgebit.nl. 

 

Tabel met dranken waar u wel en niet tanderosie van krijgt: 

          Wel tanderosie                                                               Geen tanderosie 

 
 

 

http://www.allesoverhetgebit.nl/
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De opfrisles 

Hieronder geef ik u informatie over de opfrisles. 

Voorafgaand aan de opfrisles 

De leerlingen houden gedurende 3 dagen (donderdag, vrijdag en zaterdag) wederom een 
dagboekje bij. In dit dagboekje schrijven ze alles op wat ze drinken. Dit dagboekje is 
onderdeel van mijn onderzoek, maar wordt ook gebruikt bij een opdracht tijdens de opfrisles. 
 
Op de dag van de opfrisles 

Allereerst neem ik bij de leerlingen een vragenlijstje af. Het invullen duurt ongeveer 10 
minuten. Daarna geeft u de opfrisles. Dit duurt 15-20 minuten. Daarna vullen de leerlingen 
weer een vragenlijstje in.  
 
Na de opfrisles 

Na de opfrisles wil ik graag een kort interview bij u afnemen om in kaart te brengen hoe u het 
heeft ervaren om de opfrisles te geven. 
 
Inhoud van de opfrisles 

Ik heb voor u een powerpointpresentatie gemaakt ter ondersteuning van de les. Deze heb ik 
u gemaild. Als u de 18 slides van de powerpointpresentatie volgt, gaat het geven van de 
opfrisles vanzelf. 
De in donker rood aangegeven vragen op de slides zijn vragen die u aan de klas kunt 
stellen. Het is de bedoeling dat leerlingen hierop reageren en het liefst met elkaar over in 
discussie gaan. 
 
Toelichting bij de dia’s: 
Dia’s 2 en 3: Ga met de kinderen in gesprek over de volgende vragen: 

- Wie is anders gaan eten of drinken nav de voorlichting over tanderosie? 
- Als je anders bent gaan eten / drinken, wat heb je veranderd? 
- Als je niet anders bent gaan eten of drinken, waarom heb je dit niet veranderd?  
 
Dia’s 4 en 5: Herhaal wat tanderosie is. 

- Tanderosie is slijtage van je tanden en kiezen. Tandglazuur verdwijnt door de zuren   
   in je voeding.  
 
Dia 6: Animatie waarmee u kunt laten zien hoe tandglazuur verdwijnt door zuren. 

 
Dia 7: Opdracht 1. 

Laat de kinderen dranken opnoemen die tanderosie veroorzaken.  
(Gebruik hierbij voor uzelf de tabel op de vorige pagina) 
 
Dia 8: Opdracht 2.  

Laat de kinderen dranken opnoemen waar je geen tanderosie van krijgt. 
 
Dia 9: Overzicht van dranken die wel en niet tanderosie veroorzaken 

 
Dia 10: Haal kennis op over wat je kunt doen om tanderosie te voorkomen. 
 
Dia 11 tot en met 15: Hier staan puntsgewijs tips opgesomd waarmee je tanderosie 

voorkomt. 
 
Dia’s 17, 18: Opdracht 3.Laat de kinderen in hun ingevulde dagboekje de dranken die 

tanderosie veroorzaken omcirkelen. Laat dia 18 als geheugensteuntje aan de kinderen zien 
als ze deze opdracht uitvoeren. 
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Bijlage III: Powerpointpresentatie opfrisles 

Dia’s powerpointpresentatie gebruikt ter ondersteuning van de opfrisles.  
Dia’s dienen van links naar rechts en van onder naar boven bekeken te worden. 
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Bijlage IV: Interventie drie: ‘informatieve tekst voor op de schoolwebsite’ 

De informatieve tekst welke op de schoolwebsite is geplaatst.  
Bedoeld voor de kinderen en hun ouders. 

 
Beste lezer, 

Mijn naam is Klaske Rademaker. Ik studeer tandheelkunde aan de Rijksuniversiteit 
Groningen. Ik heb voorlichting gegeven aan de bovenbouw over gebitsgezondheid. Ik heb 
het met name gehad over tanderosie. Ongeveer 1 op de 4 kinderen van 12 jaar heeft 
tanderosie. Misschien weet je al wat tanderosie is, maar het kan ook zijn dat dit nog 
helemaal nieuw voor je is. Daarom ga ik hieronder (nogmaals) uitleggen wat het is en geef ik 
je tips hoe je het kan voorkomen. 
 
De volgende informatie is gebaseerd op het Advies Erosieve Gebitsslijtage van oktober 2014 

van het Adviescollege Preventie Mond- en Tandziekten van het Ivoren kruis. Het Ivoren Kruis 

is de Nederlandse Vereniging voor Mondgezondheid. 

                                                                                             
Hoe zijn tanden en kiezen opgebouwd? 

Een volwassene heeft 32 tanden en kiezen. 
Tanden en kiezen bestaan uit een kroon (het gedeelte 
boven het tandvlees) en wortels (het gedeelte onder het 
tandvlees). In het midden van een tand of kies zit de zenuw 
met daaromheen tandbeen. De buitenste laag van de kroon 
van de tanden en kiezen bestaat uit tandglazuur. Glazuur 
beschermt de tanden en kiezen.  
 
Wist je dat glazuur het hardste materiaal is van ons hele 
lichaam?  
 
Wat is tanderosie? 

Tanderosie is slijtage van je tanden en kiezen. Bij tanderosie verdwijnt tandglazuur door de 
inwerking van zuren die in ons eten en drinken verstopt zitten. Veel dranken bevatten zuren. 
Je proeft ze lang niet altijd, want  vaak overheerst de zoete smaak. Je moet denken aan 
bijvoorbeeld frisdrank zoals cola (ook de lightproducten), vruchtensappen, energydrankjes en 
limonade. Ook eten kan zuur zijn. Bijvoorbeeld mayonaise, azijn en bijna al ons fruit is zuur! 
2 stuks fruit per dag eten is natuurlijk wel erg gezond en kan gerust. 
 
Tanderosie zie je pas als het vergevorderd is. Als het uiterlijk van de tanden of kiezen 

verandert. Dit kan je op de plaatjes hieronder zien. 

Gezond gebit.  
Witte, lange tanden met een mooie rechte snijrand.  
De kiezen hebben knobbels, met groefjes in het midden. 
 

Tanderosie.  
Je ziet dat de tanden korter en rafelig worden. Daarnaast 
worden de tanden en kiezen dunner, geler, worden de 
knobbels van je kiezen vlakker en kan je putjes in je 
kiezen krijgen. Tanden en kiezen kunnen daardoor ook 
gevoeliger worden.  

                                                                    
 



    

 
81 

Speeksel is een slim goedje 

Speeksel beschermt je tanden en kiezen tegen de zuren uit je voeding. Handig hè? 
 
Tijdens het sporten en gedurende de nacht, wanneer je slaapt, heb je minder speeksel in je 
mond dan normaal. Je krijgt in beide gevallen een droge mond. Er is tijdens het sporten en 
slapen dus minder speeksel in je mond om je tanden en kiezen te beschermen. Drink 
daarom tijdens of vlak na het sporten, gedurende de nacht en vlak voordat je gaat slapen 
geen zure dranken zoals sport-, energy- en frisdrank. Water kan wel. 
 
Voorkomen is beter dan genezen! 
Tandglazuur dat weg is, komt niet meer terug! 
 

Daarom geef ik hieronder enkele tips waardoor je de kans dat jij tanderosie ontwikkelt zo 
klein mogelijk maakt: 

 Let op hoe vaak, hoe lang en de manier waarop je eet en drinkt. We adviseren het 
aantal eet- en drinkmomenten op een dag te beperken tot 7 keer. Ga niet spoelen of 
nippen met zure dranken, maar slik de drank zo snel mogelijk door.  

 Neem (suikervrije) kauwgom nadat je eten/ drinken hebt gegeten/ gedronken waar je 
tanderosie van krijgt.  

 Ga regelmatig op controle naar je tandarts of mondhygiënist. Hij of zij kan tanderosie 
gelukkig op tijd ontdekken en je er veel over vertellen. 

 
Wat kan ik wel drinken? 

Van water, gewone thee of koffie en melkproducten zoals (chocolade)melk of karnemelk krijg 

je geen tanderosie. Let natuurlijk wel weer op de suikers die sommige drankjes bevatten. 

Hiervan kan je gaatjes krijgen.  

Ik hoop dat ik je wat nuttige informatie over tanderosie heb kunnen geven! Mocht je nog 

vragen hebben over tanderosie of andere gebitsproblemen dan mag je mij mailen 

(k.a.rademaker@student.rug.nl) of kijk op de website www.allesoverhetgebit.nl voor meer 

informatie. 

Met vriendelijke groet,  
Klaske Rademaker   
student tandheelkunde 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:k.a.rademaker@student.rug.nl
http://www.allesoverhetgebit.nl/
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Bijlage V: Toestemmingsbrief 

De toestemmingsbrief voor de ouders van de deelnemende kinderen over de 
mogelijkheid tot weigering van deelname aan het onderzoek. 

 
 

Onderwerp: Voorlichting gebitsgezondheid bij uw kind op school 

Beste ouder/ verzorger, 

Mijn naam is Klaske Rademaker. Ik ben student tandheelkunde aan de 
Rijksuniversiteit Groningen. Voor mijn afstudeerscriptie onderzoek ik wat het effect is 
van voorlichting geven aan kinderen op de basisschool op de kennis, attitude en het 
gedrag van kinderen ten aanzien van gebitsgezondheid.  
Ik zal middels de schoolkrant/ digitale nieuwsbrief van de school van uw kind u 
informeren over bepaalde facetten van gebitsgezondheid, hoe vaak bepaalde 
problemen voorkomen, waarom het belangrijk is dat er aandacht aan wordt 
geschonken en wat u en uw kind kunnen doen om problemen te voorkomen. 
 
In overleg met de school, zal ik in de klas van uw kind voorlichting over 
gebitsgezondheid geven. Om te kijken of de voorlichting effectief is, wordt uw kind 
gevraagd een vragenlijstje voor en na de voorlichting in te vullen. Dit gebeurt geheel 
anoniem. 
Tevens vraag ik of uw kind een drankendagboekje, tevens anoniem, wil bijhouden 
voor 3 dagen (een donderdag, vrijdag en zaterdag). Uw kind ontvangt dit dagboekje 
op school. Het is de bedoeling dat uw kind hierin aangeeft wat en wanneer is 
gedronken op die dagen en hoe lang hij/ zij hierover heeft gedaan.  
 
Mocht u vragen hebben, dan kunt u mij mailen. Mijn mailadres staat hieronder. 
Als u niet wilt dat uw kind voorlichting krijgt of de vragenlijstjes invult dan verneem ik 
dit ook graag middels een e-mailbericht.  
 
Ik hoop u hierbij voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Met vriendelijke groet,  
Klaske Rademaker 
Student tandheelkunde, studiejaar 5, Rijksuniversiteit Groningen 
Mailadres: k.a.rademaker@student.rug.nl 
 
Scriptiebegeleider vanuit de universiteit: 
dr. A.A. Schuller, tandarts- epidemioloog 
 
 
  
 

 
 

 

 

mailto:k.a.rademaker@student.rug.nl
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Bijlage VI: Vragenlijst kinderen 

Vragenlijst 1 (V1) voor de kinderen. 

 
VRAGENLIJST 1    -     School:  o.b.s de Noordkaap 
 
Wat fijn dat je deze vragenlijst wilt invullen! Er zijn in totaal 26 vragen. 
Als je iets niet begrijpt, vraag dit dan gerust aan mij (Klaske).  
Het is belangrijk dat je op alle vragen een antwoord geeft.  
 
Bij de vragen hieronder waar je het woord tandarts leest, wordt ook de mondhygiëniste 
bedoeld. 

Vraag 1. Wanneer ben je jarig? 
 
                                Dag        -   Maand      
Bijvoorbeeld:            10          -   december 
 
                                .…….....  -    ..................…….. 
 
Vraag 2. Hoe oud ben je?    …………… Jaar oud. 
 
Vraag 3. In welke groep zit je?    Groep:…………. 
 
Vraag 4. Ben je een jongen of een meisje? Omcirkel het juiste antwoord. 
Jongen / Meisje 
 
Vraag 5. In welk land ben jij geboren? 
Kruis het juiste antwoord aan. 

  1  Ik ben in Nederland geboren. 

  2    Ik ben in een ander land geboren, namelijk…………………………………….. 

  3  Ik weet niet waar ik ben geboren. 
 
Vraag 6. Is je moeder geboren in Nederland of in een ander land? 
Kruis het juiste antwoord aan. 

  1  Mijn moeder is geboren in Nederland 

  2    Mijn moeder is in een ander land geboren, namelijk…………………………. 

  3  Ik weet niet waar mijn moeder is geboren. 
 
Vraag 7. Is je vader geboren in Nederland of in een ander land? 

 1     Mijn vader is geboren in Nederland 

 2  Mijn vader is in een ander land geboren, namelijk ………………………......... 

 3     Ik weet niet waar mijn vader is geboren. 
 

Kruis bij de volgende vragen steeds het antwoord aan dat het beste bij jou past. 
 
Vraag 8. Hoe vaak ga jij voor controle naar de tandarts? 
Hiermee wordt niet de orthodontist (beugeltandarts) bedoeld. 
 0     Ik ga niet naar de tandarts 

 1     Ik ga alleen naar de tandarts als ik een probleem heb met mijn gebit, bijvoorbeeld kiespijn. 

 2     1 keer per jaar 

 3     2 keer per jaar 

 4     3 keer of vaker per jaar 

 5     Dit weet ik niet 
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Vraag 9. Hoe vaak poets jij je tanden? 

 0   Ik poets niet elke dag mijn tanden  

 1   Elke dag, 1 keer 

 2   Elke dag, 2 keer  

 3  Elke dag, 3 keer 
 
Vraag 10. Hoe vaak neem jij een ontbijt? 
Kruis het juiste antwoord aan. 
 

 0 Nooit of bijna nooit (1 keer of minder vaak per week) 

 1 Soms (2-4 keer per week) 

 2 Altijd of bijna altijd (5 keer of vaker per week) 
 
Vraag 11. Hoe vaak eet jij een lunch (bijvoorbeeld een broodje tussen de middag)? 
 

 0 Nooit of bijna nooit (1 keer of minder vaak per week) 

 1 Soms (2-4 keer per week) 

 2 Altijd of bijna altijd (5 keer of vaker per week) 
 
Vraag 12. Hoe vaak neem jij avondeten? 
 

 0 Nooit of bijna nooit (1 keer of minder vaak per week) 

 1 Soms (2-4 keer per week) 

 2 Altijd of bijna altijd (5 keer of vaker per week) 
 
De volgende vragen gaan over tussendoortjes. Denk bij het beantwoorden van deze vraag 
aan gisteren. Wat heb je toen tussen het ontbijt, de lunch en het avondeten door gegeten en 
gedronken? Als je alleen water of thee zonder suiker heb gedronken dan hoef je dit bij de 
volgende vragen niet mee te tellen! 
 
Vraag 13.  Hoe vaak at of dronk jij iets tussen je ontbijt en lunch in?  
 
………………… keer iets tussendoor gegeten of gedronken. 
 
Vraag 14. Hoe vaak at of dronk jij iets tussen je lunch en avondeten in? 
 
………………… keer iets tussendoor gegeten of gedronken. 
 
Vraag 15. Hoe vaak at of dronk jij iets na je avondeten? 
 
………………… keer iets tussendoor gegeten of gedronken. 
 
Vraag 16. Geef in punten aan hoe belangrijk jij je gebit vindt. 
1 punt betekent dat jij je gebit helemaal niet belangrijk vindt. 
10 punten betekent dat jij je gebit heel erg belangrijk vindt. 
Je kan hier ook tussen in gaan zitten. 
 

 1 punt, helemaal niet belangrijk 

 2 punten 

 3 punten 

 4 punten 

 5 punten 

 6 punten 

 7 punten 

 8 punten 

 9 punten 

 10 punten, heel erg belangrijk 
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Vraag 17. Geef van alle dranken hieronder aan hoeveel keer per dag of per week jij die 

neemt.  
Het maakt dan per keer niet uit of je dan 1 of bijvoorbeeld 3 glazen van die ene drank drinkt.                      
Kruis het juiste rondje aan. 
  
 
 
 
 

0 

Nooit of 
bijna 
nooit  
(2 keer 
per 
maand of 
minder 
vaak) 

1 

1x 
per  
Week  

2 

Een 
paar 
keer 
per 
week  

3 

Iedere 
dag 1x       
 

 4 

Iedere  
dag 2x 
 

5 

Iedere 
dag, 
3x of 
vaker  

1.Water 
      

2.Thee 
      

3.Een melkproduct zoals 
melk, karnemelk, 
chocolademelk of optimel 

      

4. Limonade/ Ranja/ Siroop 
      

5.Een vruchtensap 
(bijvoorbeeld appelsap, 
sinaasappelsap of 
smoothies) 

      

6.Een sport- of 
energydrankje (bijvoorbeeld 
AA, aquarius, isostar of 
extran)  

      

7.Cola, Cola-light of Pepsi 
      

8. Een andere frisdrank 
(bijvoorbeeld ijsthee, fanta,7 
up, sprite, rivella, sinas) 

      

9. Anders,  
namelijk………………………       

10. Anders,  
namelijk………………………       

 

Vraag 18. Geef van al het eten hieronder aan hoeveel keer per dag of week jij dit neemt. 

 

 
 

0 

Nooit of 
bijna 
nooit  

1 

1x per  
Week  

2 

Een 
paar 
keer 
per 
week  

3 

Iedere  
dag 1x 
 

4 

Iedere  
dag 2x 
 

5 

Iedere 
dag, 3x 
of vaker  

1. Fruit (bijvoorbeeld appels, 
bananen, sinaasappels, 
mandarijnen, een peer of 
kiwi) 

      

2. Yoghurt, Vla of kwark 
      

3. Mayonaise, Ketchup of 
andere sausjes.       

 
 
 
 
 



    

 
86 

Vraag 19. Geef van alle activiteiten hieronder aan hoe vaak jij dit doet.                                    
                    0 

Nooit of 
bijna 
nooit 

1 

Soms 
2 

Bijna 
Altijd 

1. Hoe vaak drink jij water 
nadat je bijvoorbeeld ranja, 
een sport- of energydrankje, 
cola, frisdrank of een 
vruchtendrank hebt 
gedronken? 

   

 
 

 
Kruis bij de volgende vragen het juiste antwoord aan.   
 
Vraag 20. Wat is tanderosie? 

 1 Dat weet ik niet  

 2 Gaatjes in je tanden 

 3 Slijtage van je tanden 

 4 Ontsteking van je tandvlees 
 
Vraag 21. Tanderosie wordt veroorzaakt door? 

 1 Dat weet ik niet  

 2 Bacteriën 

 3 Suiker in je eten en drinken 

 4 Zuren in je eten en drinken 
 
Vraag 22. Geef van alle onderstaande producten aan of je er tanderosie van kan krijgen. 
 0 

Geen tanderosie 
1 
Wel tanderosie 

2 
Weet ik niet 

1. Cola 
   

2. Cola-light 
   

3.Een appel 
   

4.Melk 
   

5. Water 
   

6. Thee 
   

7.Kauwgom 
   

8. Appelsap 
   

 0 
Nooit of 
bijna 
nooit 

1 
Soms 

2 
Bijna 
Altijd 

 
3 
Ik sport niet 

2. Hoe vaak drink jij water 
tijdens of vlak na het 
sporten? 

    

3. Hoe vaak drink jij iets 
anders dan water tijdens of 
vlak na het sporten? 
(bijvoorbeeld ranja, een 
sport- of energydrankje, 
cola, frisdrank of een 
vruchtendrank?) 
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Vraag 23. Waardoor heb je meer kans op tanderosie                                                                  
Je mag meerdere antwoorden aankruisen. Dit hoeft niet. 
 

 1    Weet ik niet. 

 1  Als je frisdrank lang in je mond houdt voordat je het doorslikt. 

 1  Als je niet elke dag je tanden poetst. 

 1  Als je een blokje kaas eet nadat je cola hebt gedronken. 
 

Vraag 24. Wat kan je doen waardoor je er juist voor zorgt dat je geen tanderosie krijgt 
Je mag meerdere antwoorden aankruisen. Dit hoeft niet. 
 

 1    Weet ik niet. 

 1  Vaker je tanden poetsen 

 1  Water drinken, nadat je bijvoorbeeld cola of ranja hebt gedronken. 

 1    Appelsap in plaats van cola drinken tijdens het sporten. 
 
Vraag 25. Geef in punten aan hoe erg jij het vindt als je tanderosie zou hebben. 
1 punt betekent dat jij het helemaal niet erg vindt als je tanderosie zou hebben. 
10 punten betekent dat jij het heel erg vindt als je tanderosie hebt. 
Je kan hier ook weer tussen in gaan zitten. 
 

 1 punt, helemaal niet erg 

 2 punten 

 3 punten 

 4 punten 

 5 punten 

 6 punten 

 7 punten 

 8 punten 

 9 punten 

 10 punten, heel erg 

 Dit weet ik niet, want ik weet niet wat    
     tanderosie is. 

  
Vraag 26. Als je iets gaat drinken of eten, denk je er dan over na dat je er tanderosie van kan 
krijgen? 
 

  0 Nooit 

 1 Soms 

 2 Vaak 

 3 Altijd
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Bijlage VII: Scorelijst kennisvragen 

Puntenverdeling voor het bepalen van de kennisscore bij de kennisvragen in 
vragenlijst V1 tot en met V5 voor de kinderen. 

 
Berekening kennisscore 

De kennis ten aanzien van erosieve slijtage is bepaald met 16 vragen.  
Deze vragen werden op dezelfde manier, in dezelfde volgorde gesteld in vragenlijst 
V1 tot en met V5. Er werden vijf hoofdvragen gesteld, waarbij de derde hoofdvraag is 
opgesplitst in 8 subvragen en de vierde en vijfde hoofdvraag in elk 3 subvragen.  
 
De punten die behaald werden bij elke vraag zijn bij elkaar opgeteld om de totale 
kennisscore te bepalen. Indien alle vragen juist beantwoord waren kon een maximale 
score van 14 punten behaald worden.  
 
Hieronder wordt per hoofdvraag aangegeven hoe de punten werden toegekend.  
Voor een onbeantwoorde vraag werden 0 punten gescoord. 
 
Vraag 1 en 2 
Indien juist beantwoord: 2 punten. 
Indien fout beantwoord: 0 punten 
Indien meerdere antwoorden aangekruist: 0 punten. 
 
Vraag 1. Wat is tanderosie?  - Juiste antwoord: c. 
a  Dat weet ik niet 
b  Gaatjes in je tanden 

c  Slijtage van je tanden 
d  Ontsteking van je tandvlees 

 
Vraag 2. Tanderosie wordt veroorzaakt door?   - Juiste antwoord: d
 a Dat weet ik niet 
 b Bacteriën 

 c Suiker in je eten en drinken 
 d Zuren in je eten en drinken 

 
Vraag 3 
Deze vraag bestaat uit 8 subvragen.  
In totaal zijn er 4 punten bij deze vraag te behalen. 
Per subvraag geldt: 
Indien juist beantwoord: 0,5 punten. 
Indien fout beantwoord: 0 punten 
 
Vraag 3. Geef van alle onderstaande producten aan of je er tanderosie van kan 
krijgen. 
Juiste antwoorden: 1.wel, 2.wel, 3.wel, 4.niet, 5.niet, 6.niet. 7.niet, 8.wel. 
 

 Geen tanderosie Wel tanderosie Weet ik niet 

1.Cola    

2.Cola-light    

3.Een appel    

4.Melk    

5.Water    

6.Thee    

7.Kauwgom    

8.Appelsap    
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Vraag 4 en 5 
Deze hoofdvragen bestaan elk uit 3 subvragen (optie b,c en d bij de hoofdvragen). 
In totaal zijn er 3 punten per hoofdvraag te behalen. 
Per subvraag geldt: 
Indien juist beantwoord: 1 punt. 
Indien fout beantwoord: 0 punten 
 
Vraag 4. Waardoor heb je meer kans op tanderosie?  
Bij deze vraag werd de mogelijkheid gegeven om meerdere antwoorden aan te 
kruisen.  
a  Weet ik niet. 
b  Als je frisdrank lang in je mond houdt voordat je het doorslikt. 
c  Als je niet elke dag je tanden poetst. 
d  Als je een blokje kaas eet nadat je cola hebt gedronken. 
 
Juiste antwoorden: antw b. juist, antw c. onjuist, antw d. onjuist 
  
Vraag 5. Wat kan je doen waardoor je er juist voor zorgt dat je geen tanderosie 
krijgt?  - juiste antwoord: c. 
Bij deze vraag werd de mogelijkheid gegeven om meerdere antwoorden aan te 
kruisen.  
a   Weet ik niet. 
b   Vaker je tanden poetsen 
c   Water drinken, nadat je bijvoorbeeld cola of ranja hebt gedronken. 
d   Appelsap in plaats van cola drinken tijdens het sporten. 
 
Juiste antwoorden: antw b. onjuist, antw c. juist, antw d. onjuist 
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Bijlage VIII: Scorelijst drinkgedrag – Vragenlijst 

 
Met de onderstaande vraag is bepaald wat de consumptiefrequentie van 
verschillende erosieve en niet-erosieve categorieën dranken is of kinderen vaker of 
minder vaak dan één erosief drankje per dag dronken en of kinderen vaker of minder 
vaak dan drie niet- erosieve drankjes per dag dronken.  
 
Vraag. Geef van alle dranken hieronder aan hoeveel keer per dag of per week jij die 
neemt.           
Het maakt dan per keer niet uit of je dan 1 of bijvoorbeeld 3 glazen van die ene drank drinkt.                      
Kruis het juiste rondje aan. 
  
 
 
 
 

Nooit of bijna 
nooit  
(2 keer per 
maand of 
minder vaak) 

1x per  
Week  

Een 
paar 
keer per 
week  

Iedere 
dag 1x       
 

 Iedere  
dag 2x 
 

Iedere 
dag, 3x of 
vaker  

1.Water 
       

2.Thee 
      

3.Een melkproduct zoals 
melk, karnemelk, 
chocolademelk of optimel 

      

4. Limonade/ Ranja/ Siroop 
       

5.Een vruchtensap 
(bijvoorbeeld appelsap, 
sinaasappelsap of 
smoothies) 
 

      

6.Een sport- of 
energydrankje (bijvoorbeeld 
AA, aquarius, isostar of 
extran)  

      

7.Cola, Cola-light of Pepsi 
       

8. Een andere frisdrank 
(bijvoorbeeld ijsthee, fanta,7 
up, sprite, rivella, sinas) 
 

      

9. Anders,  
namelijk………………………       

 

Drankencategorieën 1 tot en met 3 zijn niet-erosieve dranken. Drankencategorieën 4 
tot en met 8 zijn niet erosieve dranken. Kinderen konden bij puntje 9 aangeven als ze 
een drankje dronken die niet binnen één van de acht genoemde categorieën viel. De 
onderzoeker heeft vervolgens bepaald binnen welke van de acht categorieën dit 
drankje viel.  
 
De consumptiefrequentie van verschillende erosieve en niet- erosieve categorieën 
dranken is bepaald door te kijken naar hoe vaak de kinderen van elke categorie 
dranken iets dronken.  
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Of kinderen vaker of minder vaak dan één erosief drankje per dag dronken is 
bepaald door gebruik te maken van subvragen 4 tot en met 8. Indien een subvraag 
niet was beantwoord dan werd het kind niet meegenomen voor de resultaten van dit 
deel van het onderzoek. 
 
Kinderen vielen in de categorie: drinkt > 1 erosief drankje per dag, indien: 

 Ten minste 1 subvraag was beantwoord met ‘iedere dag 2x’ of ‘iedere dag 3x 
of vaker’. 

 2 of meer subvragen beantwoord waren met ‘iedere dag 1x’ 

 3 of meer subvragen beantwoord waren met ‘een paar keer per week’ 
 
Indien kinderen niet aan één van bovenstaande criteria voldeden, vielen ze in de 
categorie: drinkt ≤ 1 erosief drankje per dag. 
 
 
Of kinderen vaker of minder vaak dan drie niet- erosieve drankjes per dag dronken is 
bepaald met subvragen 1,2 en 3. Indien een subvraag niet was beantwoord dan 
werd het kind niet meegenomen voor de resultaten van dit deel van het onderzoek. 
 
Kinderen vielen in de categorie: drinkt ≥ 3 erosieve drankjes per dag, indien: 

 Ten minste 1 subvraag was beantwoord met ‘iedere dag 3x of vaker’. 

 2 of meer subvragen beantwoord waren met ‘iedere dag 2x’ 

 3 subvragen beantwoord waren met ‘iedere dag 1x’’ 

 1 subvraag was beantwoord met ‘iedere dag 1x’ en 1 subvraag was 
beantwoord met ‘‘iedere dag 2x’.  
 

Indien kinderen niet aan één van bovenstaande criteria voldeden, vielen ze in de 
categorie: drinkt < 3 erosieve drankje per dag. 
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Bijlage IX: Drinkdagboekje  

Het drinkdagboekje (D) voor de kinderen. 

 

Drinkdagboekje 1   o.b.s de Noordkaap 

 
 Zou je de onderstaande vragen willen invullen? 
 
1. In welke groep zit je?      Groep:……………… 
2.Wanneer ben je jarig? 
                                Dag        -   Maand      
Bijvoorbeeld:      10          -   december 
                                .…….....  -    ..................…….. 
3. Ben je een jongen of een meisje? Omcirkel het juiste antwoord.             Jongen / Meisje 
 

Instructie voor het invullen van het drinkdagboekje 

 
Geef voor 3 dagen, donderdag 12 februari, vrijdag 13 februari en zaterdag 14 februari aan 
wat je allemaal drinkt op die dagen.  Op de volgende bladzijdes kan je bijhouden wat je 
drinkt. 

 
Neem het ingevulde dagboekje maandag 16 februari mee naar school.  
Je krijgt een voorlichting over gebitsgezondheid waarbij je dit dagboekje nodig hebt. 
 
Wat moet je allemaal opschrijven? 

1. Op welk tijdstip je iets drinkt. 
2. Hoeveel je drinkt. Dus het aantal glazen, bekers, kopjes, blikjes, flesjes of pakjes. 
3. Wat je drinkt. Bijvoorbeeld melk of sinaasappelsap. 
4. Als je thee drinkt geef dan aan of je er wel of geen suiker in doet. 
5. Als je light- drinken zoals cola-light of cola zero drinkt geef dit dan ook aan. 
6. Geef aan of je korter of langer dan een half uur (30 minuten) over je drinken doet.   
7. Geef tot slot aan hoe laat je gaat slapen. 

 
Hieronder zie je een voorbeeld hoe je het dagboekje moet invullen. 

 

Datum: Donderdag 12 februari 2015    

Maaltijd of 
tussendoortje Tijdstip Hoeveelheid Soort drinken 

Deed je korter of langer dan een 
half uur (30 minuten) over het 
drinken? Omcirkel het juiste 
antwoord  

Voor het ontbijt 7.00 uur 1 glas Water Korter    /   langer dan een half uur 

Bij het ontbijt  7.45 uur 1 glas Melk 
 
Korter    /   langer dan een half uur 

Tussendoor   
(tussen ontbijt en 
lunch) 10.00 uur 2 pakjes Sinaasappelsap Korter    /   langer dan een half uur 

Bij de lunch  12.30 uur 1 glas Chocolademelk Korter    /   langer dan een half uur 

Tussendoor 
(tussen lunch en 
avondeten) 

16.00 uur 
17.00 uur 

2 kopjes 
1 glas 

Thee met suiker 
Cola light 

Korter    /   langer dan een half uur 
Korter    /   langer dan een half uur 

Bij het avondeten 18.00 uur 1 glas Limonade/ Ranja Korter    /   langer dan een half uur 

Na het 
avondeten 

19. 00 uur 
20.00 uur 

2 kopjes 
1 glas 

Thee zonder suiker 
Sinaasappelsap 

Korter    /   langer dan een half uur 
Korter    /   langer dan een half uur 

Tijdens de nacht niks 
  

Korter    /   langer dan een half uur 

Hoe laat ga je slapen?      21 uur  

Datum: Donderdag 12 februari 2015    

Maaltijd of 
tussendoortje Tijdstip Hoeveelheid Soort drinken 

Deed je korter of langer dan een 
half uur (30 minuten) over het 
drinken? Omcirkel het juiste 
antwoord  

Voor het ontbijt 7.00 uur 1 glas Water Korter    /   langer dan een half uur 

Bij het ontbijt  7.45 uur 1 glas 
  

Korter    /   langer dan een half uur 

Tussendoor   
(tussen ontbijt en 
lunch) 10.00 uur 2 pakjes 

  

Bij de lunch  12.30 uur 1 glas Chocolademelk Korter    /   langer dan een half uur 

Tussendoor 
(tussen lunch en 
avondeten) 

16.00 uur 
17.00 uur 

2 kopjes 
1 glas 

 
Korter    /   langer dan een half uur 
Korter    /   langer dan een half uur 

Bij het avondeten 18.00 uur 1 glas Limonade/ Ranja Korter    /   langer dan een half uur 

Na het 
avondeten 

 

2 kopjes 
1 glas   

Tijdens de nacht niks 
  

Korter    /   langer dan een half uur 

Hoe laat ga je slapen?     
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Drinkdagboekje – Dag 1  
Donderdag 12 februari 2015  
   

Maaltijd of 
tussendoortje Tijdstip Hoeveelheid Soort drinken 

Deed je korter of langer dan een 
half uur (30 minuten) over het 
drinken? Omcirkel het juiste 
antwoord  

Voor het ontbijt 

 
………. 
 
………. 
    

………….. 
 
………….. 
 

……………………….. 
 
……………………….. 
 

Korter    /   langer dan een half uur 
 
Korter    /   langer dan een half uur 
 

Bij het ontbijt 

       
………. 
 
………. 
  

………….. 
 
………….. 
 

……………………….. 
 
……………………….. 
 

 
Korter    /   langer dan een half uur 
 
Korter    /   langer dan een half uur 
 

Tussendoor   
(tussen ontbijt en 
lunch) 

 
………. 
 
………. 
 
……..... 
 

………….. 
 
………….. 
 
………….. 
 

 
……………………….. 
 
……………………….. 
 
……………………….. 
 

Korter    /   langer dan een half uur 
 
Korter    /   langer dan een half uur 
 
Korter    /   langer dan een half uur 
 

Bij de lunch  

 
………. 
 
………. 
 

………….. 
 
………….. 
 

……………………….. 
 
……………………….. 
 

Korter    /   langer dan een half uur 
 
Korter    /   langer dan een half uur 
 

Tussendoor 
(tussen lunch en 
avondeten) 

 
………. 
 
………. 
 
………. 
 
………. 
 

………….. 
 
………….. 
 
………….. 
 
………….. 
 

……………………….. 
 
……………………….. 
 
……………………….. 
 
……………………….. 
 

Korter    /   langer dan een half uur 
 
Korter    /   langer dan een half uur 
 
Korter    /   langer dan een half uur 
 
Korter    /   langer dan een half uur 
 

Bij het avondeten 

 
………. 
 
………. 
 

………….. 
 
………….. 
 

……………………….. 
 
……………………….. 
 

Korter    /   langer dan een half uur 
 
Korter    /   langer dan een half uur 
 

Na het 
avondeten 

 
………. 
 
………. 
 
………. 
 

 
………….. 
 
………….. 
 
………….. 
 

 
……………………….. 
 
……………………….. 
 
……………………….. 
 

Korter    /   langer dan een half uur 
 
Korter    /   langer dan een half uur 
 
Korter    /   langer dan een half uur 
 

Tijdens de nacht 

………. 
 
……..... 
 

 
………….. 
 
………….. 
 

 
……………………….. 
 
……………………….. 
 

 
Korter    /   langer dan een half uur 
 
Korter    /   langer dan een half uur 
 

 
 
 
Hoe laat ga je slapen?  …………………………  
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Drinkdagboekje – Dag 2  
Vrijdag 13 februari 2015  

Maaltijd of 
tussendoortje Tijdstip Hoeveelheid Soort drinken 

Deed je korter of langer dan een 
half uur (30 minuten) over het 
drinken? Omcirkel het juiste 
antwoord  

Voor het ontbijt 

 
………. 
 
………. 
    

………….. 
 
………….. 
 

……………………….. 
 
……………………….. 
 

Korter    /   langer dan een half uur 
 
Korter    /   langer dan een half uur 
 

Bij het ontbijt 

       
………. 
 
………. 
  

………….. 
 
………….. 
 

……………………….. 
 
……………………….. 
 

 
Korter    /   langer dan een half uur 
 
Korter    /   langer dan een half uur 
 

Tussendoor   
(tussen ontbijt en 
lunch) 

 
………. 
 
………. 
 
……..... 
 

………….. 
 
………….. 
 
………….. 
 

 
……………………….. 
 
……………………….. 
 
……………………….. 
 

Korter    /   langer dan een half uur 
 
Korter    /   langer dan een half uur 
 
Korter    /   langer dan een half uur 
 

Bij de lunch  

 
………. 
 
………. 
 

………….. 
 
………….. 
 

……………………….. 
 
……………………….. 
 

Korter    /   langer dan een half uur 
 
Korter    /   langer dan een half uur 
 

Tussendoor 
(tussen lunch en 
avondeten) 

 
………. 
 
………. 
 
………. 
 
………. 
 

………….. 
 
………….. 
 
………….. 
 
………….. 
 

……………………….. 
 
……………………….. 
 
……………………….. 
 
……………………….. 
 

Korter    /   langer dan een half uur 
 
Korter    /   langer dan een half uur 
 
Korter    /   langer dan een half uur 
 
Korter    /   langer dan een half uur 
 

Bij het avondeten 

 
………. 
 
………. 
 

………….. 
 
………….. 
 

……………………….. 
 
……………………….. 
 

Korter    /   langer dan een half uur 
 
Korter    /   langer dan een half uur 
 

Na het 
avondeten 

 
………. 
 
………. 
 
………. 
 
………. 
 

………….. 
 
………….. 
 
………….. 
 
………….. 
 

……………………….. 
 
……………………….. 
 
……………………….. 
 
……………………….. 
 

Korter    /   langer dan een half uur  
 
Korter    /   langer dan een half uur 
 
Korter    /   langer dan een half uur 
 
Korter    /   langer dan een half uur 
 

Tijdens de nacht 

 
………. 
 
……..... 
 

 
………….. 
 
………….. 
 

……………………….. 
 
……………………….. 
 

 
Korter    /   langer dan een half uur 
 
Korter    /   langer dan een half uur 
 

 
 
 
Hoe laat ga je slapen?  …………………………  
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Drinkdagboekje – Dag 3  
Zaterdag 14 februari 2015  
   

Maaltijd of 
tussendoortje Tijdstip Hoeveelheid Soort drinken 

Deed je korter of langer dan een 
half uur (30 minuten) over het 
drinken? Omcirkel het juiste 
antwoord  

Voor het ontbijt 

 
………. 
 
………. 
    

………….. 
 
………….. 
 

……………………….. 
 
……………………….. 
 

Korter    /   langer dan een half uur 
 
Korter    /   langer dan een half uur 
 

Bij het ontbijt 

       
………. 
 
………. 
  

………….. 
 
………….. 
 

……………………….. 
 
……………………….. 
 

 
Korter    /   langer dan een half uur 
 
Korter    /   langer dan een half uur 
 

Tussendoor   
(tussen ontbijt en 
lunch) 

 
………. 
 
………. 
 
……..... 
 

………….. 
 
………….. 
 
………….. 
 

 
……………………….. 
 
……………………….. 
 
……………………….. 
 

Korter    /   langer dan een half uur 
 
Korter    /   langer dan een half uur 
 
Korter    /   langer dan een half uur 
 

Bij de lunch  

 
………. 
 
………. 
 

………….. 
 
………….. 
 

……………………….. 
 
……………………….. 
 

Korter    /   langer dan een half uur 
 
Korter    /   langer dan een half uur 
 

Tussendoor 
(tussen lunch en 
avondeten) 

 
………. 
 
………. 
 
………. 
 
………. 
 

………….. 
 
………….. 
 
………….. 
 
………….. 
 

……………………….. 
 
……………………….. 
 
……………………….. 
 
……………………….. 
 

Korter    /   langer dan een half uur 
 
Korter    /   langer dan een half uur 
 
Korter    /   langer dan een half uur 
 
Korter    /   langer dan een half uur 
 

Bij het avondeten 

 
………. 
 
………. 
 

………….. 
 
………….. 
 

……………………….. 
 
……………………….. 
 

Korter    /   langer dan een half uur 
 
Korter    /   langer dan een half uur 
 

Na het 
avondeten 

 
………. 
 
………. 
 
………. 
 

 
………….. 
 
………….. 
 
………….. 
 

 
……………………….. 
 
……………………….. 
 
……………………….. 
 

 
Korter    /   langer dan een half uur 
 
Korter    /   langer dan een half uur 
 
Korter    /   langer dan een half uur 
 

Tijdens de nacht 

………. 
 
……..... 
 

 
………….. 
 
………….. 
 

 
……………………….. 
 
……………………….. 
 

 
Korter    /   langer dan een half uur 
 
Korter    /   langer dan een half uur 
 

 
 
 
Hoe laat ga je slapen?  ………………………. 
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Bijlage X: Scorelijst drinkgedrag - dagboekje 

 
Het drinkgedrag van de kinderen is onder andere bepaald met een drinkdagboekje. 
De kinderen konden aangeven hoe laat, hoeveel en wat voor soort drinken ze 
dronken. Ze konden daarbij aangeven of ze hier langer of korter dan een half uur 
over deden. Tevens konden ze aangeven hoe laat ze gingen slapen. Dit hielden de 
kinderen drie dagen bij. 
Hoe deze gegevens hebben geleidt tot een aantal parameters van drinkgedrag per 
kind staat hieronder per parameter weergegeven: 
 
1. Het aantal erosieve drinkmomenten van een kind per drie dagen: Er is gekeken 
hoe vaak een kind een erosief drankje had ingevuld in zijn of haar dagboekje. Als 
kinderen op hetzelfde tijdstip twee glazen van een drankje dronken is dit gescoord 
als één moment.  
 
De volgende drankjes zijn gerekend tot de erosieve drankjes: Water, thee en koffie 
(ook met melk en/of suiker en/of honing), melk, karnemelk, chocolademelk, optimel, 
fristi, yes/yogi en drinkyoghurt. 
 
2. Het aantal niet- erosieve drinkmomenten van een kind per drie dagen: Er is 
gekeken hoe vaak een kind een niet- erosief drankje had ingevuld in zijn of haar 
dagboekje. Als kinderen op hetzelfde tijdstip twee glazen van een drankje dronken is 
dit gescoord als één moment.  
 
De volgende drankjes zijn gerekend tot de niet- erosieve drankjes: sinas, 
dubbeldrank, dubbelfris/ frisse fruitdrank, crystal clear, fruitshoot, capri sun, wicky, 
cassis, tomatensap, alle vruchtensappen, sport- en energiedrankjes, frisdranken 
zoals cola, fanta, 7up/sprite, rivella (ook de light- varianten), ranja, roosvicee en 
ijsthee. 
 
3. Het drinken van een erosief drankje een uur voor het slapen gaan: Er is gekeken 
of kinderen een uur voor de tijd die ze hadden ingevuld dat ze gingen slapen iets 
erosiefs hebben gedronken. 
 
4. Het drinken van een erosief drankje gedurende de nacht: Er is gekeken of 
kinderen op een tijdstip na het tijdstip dat ze na bed gingen een drankje dronken dat 
erosief was. 
 
5. De tijdsduur dat kinderen deden over een drankje: Er is onderscheid gemaakt 
tussen of kinderen langer of korter dan een half uur deden over het drinken van een 
erosief drankje.  
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Bijlage XI: Vragenlijsten evaluatie interventies docenten 

Vragenlijst voor de beoordeling/ evaluatie van de voorlichting en de opfrisles voor de 
docenten.  

 
Vragen voor de docent na afloop van de voorlichting (M2) 

Geef bij de volgende vragen een rapportcijfer (1 is erg slecht, 10 is erg goed) 

1. Welk cijfer geeft u de voorlichting in het algemeen?           ……………………… 

 

2. Welk cijfer geeft u de inhoud van de voorlichting?               ……………………... 

Suggesties voor verbetering van de inhoud van de voorlichting: 

……………………………………………………………………………………………... 

 

3. Welk cijfer geeft u de manier waarop de voorlichting is vorm gegeven? ……….             

Suggesties voor verbetering van de inhoud van de voorlichting: 

……………………………………………………………………………………………… 

 

4. Welk cijfer geeft u het drankendagboekje?  ……………………………………….. 

Suggesties voor verbetering van het dagboekje: 

……………………………………………………………………………………………… 

 

5. Welk cijfer geeft u de powerpoint presentatie? …………………………………….. 

Suggesties voor verbetering van de powerpoint presentatie: 

………………………………………………………………………………………………. 

 

6. Welk cijfer geeft u degene die de voorlichting gaf?  ..……………………………... 

Suggesties voor verbetering 

…………………………………………………………………………………………..…… 

 

7. Wat vindt u goed aan de gegeven voorlichting?   

……………………………………………………………………………………………..… 

 

8. Wat zijn uw verbeterpunten voor de voorlichting?  

……………………………………………………………………………………………….. 

 

9. Wat vindt u van het niveau van de voorlichting? 

 Veel te laag voor de kinderen 

 Te laag voor de kinderen 

 Precies goed voor de kinderen 

  Te hoog voor de kinderen 

  Veel te hoog voor de kinderen 

 
          10. Wat vond u van de interactie van de voorlichter met de kinderen? 

 

 Te weinig 

 Voldoende 

 

 Goed 

 Te veel
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Vragen voor de docent na afloop van de opfrisles (M4) 

Geef bij de volgende vragen een rapportcijfer (1 is erg slecht, 10 is erg goed) 

1. Welk cijfer geeft u de opfrisles in het algemeen?           …………………….. 

2. Welk cijfer geeft u de docentenhandleiding waarmee u zich kon voorbereiden op 
de opfrisles?  …………. 

    Suggesties voor verbetering van de docentenhandleiding: 

………………………………………………………………………………………… 

3. Hoeveel tijd bent u bezig geweest met de voorbereiding van de opfrisles? 
………………………………………… 

 
4. Heeft u informatie opgezocht, buiten de handleiding om, over het onderwerp 

tanderosie, om u voor te bereiden op de opfrisles? 
Ο  Nee. 
Ο  Ja. Indien ja, waar heeft u die informatie gezocht? 

…………………………………………………………………………………………… 
 
5. Wat vond u van het tijdsinterval van drie weken tussen de voorlichting en de 

opfrisles die u hebt gegeven? 
      Ο  Precies goed. 
      Ο  Te snel na de voorlichting. Welk tijdsinterval zou uw voorkeur hebben? 

........................................... 
      Ο  Te kort na de voorlichting. Welk tijdsinterval zou uw voorkeur hebben? 

........................................... 
 
6. Geef op een schaal van 1-10 aan hoe belangrijk u het vindt dat er op uw school 

aandacht wordt besteedt aan tanderosie. 
Ο  1 punt, helemaal niet belangrijk 
Ο  2 punten 
Ο  3 punten 
Ο  4 punten 
Ο  5 punten 

Ο  6 punten 
Ο  7 punten 
Ο  8 punten 
Ο  9 punten 
Ο  10 punten, heel erg belangrijk 

 
7. Geef op een schaal van 1-10 aan hoe belangrijk u het vindt dat u een opfrisles 

over tanderosie hebt gegeven. 
Ο  1 punt, helemaal niet belangrijk 
Ο  2 punten 
Ο  3 punten 
Ο  4 punten 
Ο  5 punten 

Ο  6 punten 
Ο  7 punten 
Ο  8 punten 
Ο  9 punten 
Ο  10 punten, heel erg belangrijk 

 

8. Welk cijfer geeft u de inhoud van de opfrisles?             …………………….. 

Suggesties voor verbetering van de inhoud van de opfrisles: 

………………………………………………………………………………………… 
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9. Welk cijfer geeft u de manier waarop de opfrisles is vorm gegeven? ………... 

Suggesties voor verbetering van de inhoud van de opfrisles: 

…………………………………………………………………………………………….. 

 

10. Wat vindt u van het niveau van de opfrisles? 

Ο 1 Veel te laag voor de kinderen 
Ο 2 Te laag voor de kinderen 
Ο 3 Precies goed voor de kinderen 

Ο 4 Te hoog voor de kinderen 
Ο 5 Veel te hoog voor de kinderen 

  
11. Welk cijfer geeft u de powerpoint presentatie?   ……………. 

Suggesties voor verbetering van de powerpoint presentatie: 

………………………………………………………………………………………………. 

12. Zou u hieronder kunnen aangeven waarom u het wel/ niet fijn vond dat er een 
powerpointpresentatie beschikbaar was die u kon gebruiken bij het geven van de 
opfrisles?  

       Ik vond het wel / niet fijn dat er een powerpoint beschikbaar was, omdat 
…………………………………………………………………………………………… 

 

13. Wat vindt u goed aan de opfrisles die u hebt gegeven?   

…………………………………………………………………………………………… 

 

14. Wat zijn uw verbeterpunten voor de opfrisles?  

……………………………………………………………………………………………. 

15. Gaat u de komende tijd nogmaals in de klas aandacht besteden aan tanderosie?  
      Ο  Nee.  Indien nee, waarom niet? 
………………………………………………………………………………………………… 
     
     Ο  Ja. Indien ja, waarom wel en hoe? 
………………………………………………………………………………………………… 
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Bijlage XII: Gesprekspuntenlijst interview locatiecoördinatoren 

De gesprekspuntenlijst welke is gebruikt bij het afnemen van de diepte-interviews bij 
de locatiecoördinatoren. 

 
 
Interviewvragen locatiecoördinatoren 
 

1. Is er op uw school eerder aandacht besteed aan de tandheelkunde?   
(het gebit en of de tandarts?) 
 

a. Indien ja:  

 Op welke manier, hoe? 

 Door wie/ welke organisatie? 

 Hoe lang is dit geleden? 

 Ging het om herhaalde voorlichting? 

 Is er op uw school eerder aandacht besteedt aan tanderosie? 

 Welke onderwerpen werden er (nog meer) besproken? 
 
b. Indien nee:  

 Waarom is er op school niet eerder aandacht besteedt aan het onderwerp 
tanderosie? 

 Voorbeelden van redenen: weinig budget, geen tijd, niemand die het aanbood, 
niet weten bij wie te vragen, niet weten dat tanderosie bestaat, tanderosie 
wordt niet belangrijk gevonden of andere projecten zijn belangrijker. 

 
2. Waar voldoet volgens u een goede voorlichting aan? 
 
3. Waar voldoet volgens u een goede opfrisles aan? 
 
4. Weet u hoeveel procent van de 12 jarigen in Nederland tanderosie heeft? 
 
5. Kunt u op een schaal van 1-10 aangeven hoe belangrijk u het vindt dat er op uw 

school aandacht wordt besteedt aan tanderosie? 
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Bijlage XIII: Poster 
 
Deze poster is gepresenteerd op het Dentsply Congres in Kopenhagen. 
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