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Samenvatting
Achtergrond Wat betreft de mondgezondheid zijn er verschillen tussen kinderen binnen de
Nederlandse multiculturele samenleving. In de tijdelijke dentitie van Marokkaanse kinderen
blijkt meer cariës aanwezig te zijn dan in de tijdelijke dentitie van Nederlandse kinderen. Pijn
die cariës kan veroorzaken staat in relatie met de gezondheid en levenskwaliteit van kinderen.
Doel Het doel van dit onderzoek is het in kaart brengen van de verschillen in factoren die van
invloed zijn op het cariësrisico bij kinderen met een Nederlandse en Marokkaanse
nationaliteit.
Methode Er is gebruik gemaakt van een cross-sectioneel onderzoek. Het onderzoek heeft
plaatsgevonden in drie kinderverwijspraktijken in Noord-Holland, gedurende de periode
december 2017 tot en met januari 2018. Het betreft ouders van kinderen van 2 tot en met 10
jaar die worden behandeld in een kinderverwijspraktijk. De data voor het onderzoek is
verkregen met behulp van een opgestelde schriftelijke vragenlijst. De statistische verschillen
zijn geanalyseerd met behulp van de Chi-square test, Mann-Whitney U-test en independent
sample t test.
Resultaat Het totale respons bevat 229 participanten waarvan 132 Nederlands, 22
Marokkaans en 75 overige nationaliteiten. Verschil is er tussen de Nederlandse en
Marokkaanse nationaliteit in het gebruik van het soort tandpasta (p-waarde = 0.014) en het
poetsmoment (p-waarde = 0.000). Het verschil in betrokkenheid van ouders op het gebied van
mondgezondheid is niet statistisch significant verschillend. Marokkaanse ouders hebben meer
tijd over voor het poetsen van het gebit van het kind dan Nederlandse ouders (p-waarde =
0.011). Nederlandse ouders hebben daarentegen meer geld over voor de gezondheid van het
gebit van het kind dan Marokkaanse ouders. In de eet- en drinkgewoontes zijn statistisch
significante verschillen te zien. Er zijn statistisch significante verschillen tussen de Nederlandse
en Marokkaanse nationaliteit in het geven van borstvoeding, het aantal zoete drinkmomenten
en het dagelijks toepassen van cultuurgebonden tradities. Nederlandse ouders hebben
minder vaak (p-waarde = 0.001) advies gekregen over eet- en drinkgewoontes die van invloed
kunnen zijn op de mondgezondheid dan Marokkaanse ouders.
Conclusie Tussen ouders van kinderen met de Nederlandse en Marokkaanse nationaliteit zijn
verschillen betreft factoren die van invloed zijn op het cariësrisico. Er zijn verschillen tussen
ouders met een Nederlandse en Marokkaanse nationaliteit betreft wat zij voor het gebit van
het kind overhebben, het mondverzorgingsgedrag, de eet- en drinkgewoontes en de wijze
waarop adviezen worden verkregen. Afstemmen van de preventiemethodes op kinderen met
een Nederlandse en Marokkaanse nationaliteit is daarom noodzakelijk.
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Inleiding
Over de etiologie van cariës is in het algemeen veel bekend. In de cirkel van Keyes worden in
overlappende cirkels de drie factoren die het cariësrisico vertegenwoordigen vermeld. De
factoren betreffen de tand, de plaque en het dieet (Jordan & Keyes, 1963). Dit model is
aangevuld met de factoren fluoride, tijd, speeksel en sociale en demografische factoren die
ook van invloed zijn op het cariësrisico. Wat betreft de mondgezondheid zijn er verschillen
tussen kinderen binnen de Nederlandse multiculturele samenleving (Mulder, Poorterman,
Schuller, & Truin, 2010). Uit onderzoek is gebleken dat er in de tijdelijke dentitie van onder
andere Marokkaanse kinderen meer cariës aanwezig is dan in de tijdelijke dentitie van
Nederlandse kinderen (Mulder et al., 2010). De oorzaak van de ongelijkheden in de
prevalentie van cariës tussen de verschillende etnische groepen kan niet volledig worden
verklaard (Elfrink et al., 2016).
De meest voorkomende mondziekte bij kinderen is cariës. Sinds 1985 is het aantal 6-jarigen
met een cariësvrije tijdelijke dentitie niet meer significant veranderd (Mulder et al., 2010).
Wanneer de cariës zich heeft uitgebreid kan dit pijn tot gevolg hebben. De pijn die door cariës
wordt veroorzaakt staat in relatie met de gezondheid, het subjectieve gevoel van welbevinden
en de levenskwaliteit van kinderen (van Palenstein Helderman, 2011). In de tijdelijke dentitie
van 5- tot 6-jarigen blijft ongeveer 75% van de cariës onbehandeld (Mulder et al., 2010). Van
de 5- tot 6-jarigen met carieuze caviteiten heeft 61% nooit een restauratieve behandeling
gehad. De cariësactiviteit moet worden teruggedrongen en de aan levenskwaliteit
gerelateerde mondgezondheid moet meer aandacht krijgen (van Palenstein Helderman,
2011).
Een minder gunstig mondhygiënegedrag is geassocieerd met een meer externe Locus of
Control (LoC) en minder gunstige opvoedingsstrategieën van ouders. Dit is in verband
gebracht met een hogere mate van cariës bij kinderen. Een meer interne LoC van ouders is
een indicator voor minder cariës bij kinderen. Nederlandse ouders hebben een meer interne
LoC in vergelijking met Marokkaanse ouders van 5- tot 6-jarige kinderen. Ouders van
cariësvrije kinderen laten gunstigere opvoedingsstrategieën zien. De opvoedingsstrategieën
betreffen onder andere positieve betrokkenheid en positieve bekrachtiging (Duijster, 2015).
Er is gebleken dat tussen het eerste klinische teken van een carieuze aantasting en de
uitbreiding van cariës tot in het dentine voldoende tijd is voor preventie. Door preventie is het
mogelijk dat de voortgang van cariës wordt gestopt waardoor er remineralisatie kan
plaatsvinden (de Kloet et al., 2015). Een uitgangspunt in de gezondheidszorg is de preventie
van cariës en het in het eerste stadium herkennen en behandelen. Het gedrag is een
belangrijke oorzakelijke factor. De preventie is daarom voornamelijk gericht op
gedragsverandering. Dit is de eerste behandeling van cariës en draagt bij aan het voorkomen
van meerdere cariës (Bittermann, van Amerongen, van Amerongen, van Palenstein
Helderman, & van Strijp, 2011).
Binnen de preventie blijkt voorlichting over mondgezondheid en poetsinstructie voornamelijk
aan moeders van cruciaal belang te zijn. Moeders maken op het gebied van de mondhygiëne
van het kind, de belangrijkste keuzes (Grasveld, 2016). Binnen de jeugdgezondheidszorg heeft
4
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de mondgezondheid erkenning gekregen. Tijdens een consult op het consultatiebureau zou
dit aan de orde moeten komen samen met andere onderwerpen, zoals voorlichting over
passief roken, veiligheid, voeding, opvoeding, beweging en taalstimulering. Daar een slechte
dentitie geen acuut maatschappelijk probleem is, ligt de nadruk tijdens het consult
voornamelijk op andere onderwerpen zoals, diabetes, overgewicht, rookpreventie en het
stimuleren van beweging (Fokker, 2005). Het is niet bekend of er een verschil is door wie
Nederlandse of Marokkaanse ouders voornamelijk worden geadviseerd met betrekking op de
mondgezondheid.
Het doel van dit onderzoek is het in kaart brengen van de verschillen in factoren die van
invloed zijn op het cariësrisico tussen de Nederlandse en Marokkaanse nationaliteit. Met de
in kaart gebrachte verschillen kan op lange termijn, de preventiemethode worden aangepast
zodat dit beter aansluit op de verschillende nationaliteiten. Het doel van deze verbeterde
preventiemethodes is het terugdringen van de cariësactiviteit bij kinderen in Nederland met
verschillende nationaliteiten.
In dit onderzoek wordt gekeken naar welke verschillen er zijn wat betreft factoren die van
invloed zijn op het cariësrisico tussen kinderen met ouders met een Nederlandse nationaliteit
en kinderen met ouders met een Marokkaanse nationaliteit.
Om antwoord te kunnen geven op deze hoofdvraag wordt er gebruik gemaakt van de
volgende deelvragen:
1. Is er een verschil in het mondverzorgingsgedrag van kinderen met ouders met een
Marokkaanse nationaliteit in vergelijking met het mondverzorgingsgedrag van
kinderen met ouders met een Nederlandse nationaliteit?
2. Is er een verschil in de betrokkenheid op het gebied van mondverzorging tussen ouders
met een Marokkaanse nationaliteit en ouders met een Nederlandse nationaliteit?
3. Wat hebben ouders met een Marokkaanse nationaliteit over voor het gezond houden
van het gebit van het kind in vergelijking met ouders met een Nederlandse
nationaliteit?
4. Is er een verschil in de eet- en drinkgewoontes van kinderen met ouders met een
Marokkaanse nationaliteit in vergelijking met kinderen met ouders met een
Nederlandse nationaliteit en spelen cultuurgebonden tradities hierin een rol?
5. Is er een verschil tussen ouders met een Marokkaanse nationaliteit door wie zij worden
geadviseerd over eet- en drinkgewoontes, die van invloed kunnen zijn op de
mondgezondheid van het kind, in vergelijking met ouders met een Nederlandse
nationaliteit?
5
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Materiaal & methoden
Design
Voor het uitvoeren van dit onderzoek is er gebruik gemaakt van een cross-sectioneel design.
De informatie is vastgelegd op een moment (Davenport, Hackshaw, & Paul, 2009). Met behulp
van een schriftelijke vragenlijst is de data voor het onderzoek verkregen. Het onderzoek heeft
plaatsgevonden in de periode december 2017 tot en met januari 2018 in drie
kinderverwijspraktijken in Noord-Holland. Volgens de Wet Medisch Wetenschappelijk
onderzoek (WMO) is het onderzoek niet WMO-plichtig. De personen zijn niet onderworpen
aan handelingen en er worden geen gedragsregels opgelegd (Centrale Commissie
Mensgebonden Onderzoek [CCMO], z.j.).
Participanten
Het onderzoek betreft kinderen van 2 tot en met 10 jaar die tandheelkundig worden
behandeld in een kinderverwijspraktijk. De keuze voor kinderen van 2 tot en met 10 jaar is
gebaseerd op het Advies Cariëspreventie van het Ivoren Kruis. Kinderen van deze leeftijd
zouden door ouders moeten worden geholpen met mondverzorging (Berendsen-Wolters et
al., 2011). De voorlichting is bij deze leeftijdsgroep kinderen voornamelijk gericht op de
ouders. In Nederland zijn er ongeveer 1,6 miljoen kinderen van 2 tot en met 10 jaar (CBS,
2017). Dit onderzoek is gericht op kinderen van ouders met een Marokkaanse nationaliteit in
vergelijking met kinderen van ouders met een Nederlandse nationaliteit. Deze keuze is
gebaseerd op onderzoek waaruit blijkt dat er in de tijdelijke dentitie van Marokkaanse
kinderen meer cariës aanwezig is dan in de tijdelijke dentitie van Nederlandse kinderen
(Mulder et al., 2010). De Turkse en Poolse nationaliteit worden in andere onderzoeken
vergeleken met de Nederlandse nationaliteit.
De inclusiecriteria betreft ouders van kinderen van 2 tot en met 10 jaar die staan ingeschreven
in de kinderverwijspraktijk. Daarnaast is een inclusiecriteria het ondertekenen van de
informed consent door de participant, voordat de vragenlijst wordt ingevuld. Verder is
voldoende beheersing van de Nederlandse taal van belang, om bias door onbegrip van de
vragenlijst te voorkomen.
Tot de exclusiecriteria behoren ouders van kinderen met het downsyndroom of met een
verstandelijke beperking. Dit in verband met het moeilijker toepassen van de mondverzorging
en een vergrote kans op tandheelkundige problemen, wat bias kan veroorzaken (Broers,
2011). De inclusie- en exclusiecriteria zijn overzichtelijk weergegeven in Tabel 1.
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Tabel 1
De inclusie- en exclusiecriteria voor de participanten
Inclusiecriteria
Exclusiecriteria
Ondertekenen informed consent
Ouder van een kind met het downsyndroom
Voldoende beheersing van de Nederlandse Ouder van een kind met een verstandelijke
taal door de ouder
beperking
Ouder van een kind van minimaal 2 tot en
met maximaal 10 jaar
Ouders met een kind die staat ingeschreven
bij een kinderverwijspraktijk

Procedure
Het onderzoek is gestart met het zoeken naar een beschikbaar meetinstrument. Het
meetinstrument zou zich moet richten op de verschillen in factoren die van invloed zijn op het
cariësrisico tussen verschillende nationaliteiten. Na goedkeuring van de vragenlijst, door een
externe onderzoeker, is er een pilot met de vragenlijsten uitgezet. De pilot heeft
plaatsgevonden ten behoeve van de controle van het meetinstrument. Het definitieve
onderzoek vindt plaats in drie kinderverwijspraktijken in Noord-Holland, de pilot is gedraaid
in een vergelijkbare kinderverwijspraktijk in Noord-Holland. Voor de pilot is er een
kinderverwijspraktijk door middel van een opgestelde e-mail door een onderzoeker benaderd.
Na toestemming van de praktijk, door middel van het signeren van een informed consent, is
de pilot gestart. De pilot is gedraaid met 17 participanten, zij voldoen aan de inclusiecriteria
en exclusiecriteria. Na de pilot is de vragenlijst op enkele punten aangepast. Dit wordt verder
toegelicht bij het meetinstrument.
De verwijspraktijken waar de data voor het onderzoek is ingewonnen, zijn door middel van
een opgestelde e-mail door een onderzoeker benaderd. In de e-mail is het onderzoek en de
procedure hiervan toegelicht. Na het signeren van het informed consent, door de
praktijkeigenaren van de kinderverwijspraktijken, is het onderzoek in de drie verschillende
kinderverwijspraktijken gestart. Het onderzoek is door drie onderzoekers uitgevoerd, ieder in
een andere praktijk.
De vragenlijst is uitgezet onder de ouders van kinderen in een verwijspraktijk. De vragenlijsten
zijn door de onderzoeker uitgeprint en handmatig overhandigt aan de participanten. Bij
binnenkomst in de kinderverwijspraktijk zijn bezoekers door de onderzoekers gevraagd of zij
willen participeren aan het onderzoek. De onderzoeker heeft gecontroleerd of de participant
aan de inclusiecriteria en exclusiecriteria voldoet. De participanten zijn bij deelname ingelicht
over de procedure, het informed consent en anonimiteit is hen gegarandeerd. Door middel
van het signeren van het informed consent door de participant, heeft deze toestemming
gegeven voor deelname. Voor of tijdens de behandeling van het kind is de vragenlijst ingevuld
in de praktijk. De onderzoeker en medewerkers in de praktijk hebben geen advies gegeven
over het te geven antwoord op de vragen in de vragenlijst. Volgens de Wet bescherming
7
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persoonsgegeven (Wbp), is de integriteit en privacy van de participanten gewaarborgd. De
onderzoeksgroep betreft ouders van kinderen van 2 tot en met 10 jaar, waardoor het
voldoende is om alleen de ouders de informed consent te laten signeren. Het invullen van de
vragenlijst is het enige meetmoment.
Meetinstrument
Het meetinstrument is opgesteld met behulp van de vragenlijst ‘Vragenlijst over het gebit &
de leefstijl van kinderen in Nederland’ van Duijster (2015). Deze vragenlijst is door Duister in
2015 gevalideerd. De vragenlijst is aangevuld met vragen over de etnische achtergrond van
de participanten. Hierdoor kan er worden gekeken of er een verschil is tussen verschillende
nationaliteiten en factoren die van invloed zijn op het cariësrisico. Vragen over onderwerpen
die voor dit onderzoek niet relevant zijn, zijn uit de vragenlijst verwijderd. De vragenlijst is
deels op indruksvaliditeit getest, doordat deze is peer-reviewd door een externe onderzoeker.
Ten behoeve van de interne consistentie is er een pilot uitgevoerd. De vragenlijst is getest,
waarbij er is gekeken of de vragen begrijpelijk zijn voor de participanten en hoeveel tijd het
invullen van de vragenlijst in beslag neemt. Na de pilot, is de feedback van participanten
verwerkt en zijn er in de vragenlijst nog enkele punten verduidelijkt. De uitgezette vragenlijst
is opgenomen in Bijlage 3.
De vragenlijst is toegespitst op de vijf verschillende deelvragen. Het verschil in
mondverzorgingsgedrag van kinderen met ouders met een Marokkaanse nationaliteit in
vergelijking met kinderen met ouders met een Nederlandse nationaliteit wordt gemeten door
het vergelijken van de antwoorden op de vragen 15 tot en met 21 van de vragenlijst. Hierin is
meegenomen wie er poets, het kind zelf of de ouders, wanneer er wordt gepoetst en of er
fluoridetandpasta wordt gebruikt.
Het verschil in de betrokkenheid op het gebied van mondverzorging van de ouders met een
Marokkaanse nationaliteit in vergelijking met ouders met een Nederlandse nationaliteit is
gemeten met de vragen 23 tot en met 28 uit de vragenlijst. Er is gekeken naar hoe vaak de
ouder het kind herinnerd te poetsen, het poetsen controleert, toekijkt tijdens het poetsen en
helpt met het poetsen.
Wat het verschil is tussen ouders, met een Marokkaanse nationaliteit en ouders met een
Nederlandse nationaliteit, op het gebied van wat zij ervoor overhebben om het gebit van het
kind gezond te houden, is gemeten met behulp van vraag 22 uit de vragenlijst. Hierin is
gevraagd naar het maximale wat ouders ervoor overhebben, uitgedrukt in geld, aantal
poetsbeurten, aantal minuten poetsen en het aantal keer per jaar naar de tandarts.
Het verschil in de eet- en drinkgewoontes van kinderen met ouders met een Marokkaanse
nationaliteit in vergelijking met kinderen met ouders met een Nederlandse nationaliteit is
gemeten met behulp van de vragenlijst vragen 30 tot en met 35. Deze items beantwoorden
de vragen wat het kind als baby heeft gekregen betreffende voeding, welke voeding en hoe
vaak het kind momenteel gedurende de dag en nacht eet en drinkt. Met behulp van vraag 36
en 37 is er gemeten of cultuurgebonden tradities binnen het voedingsgedrag een rol spelen.
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Het verschil in advies over eet- en drinkgewoontes die van invloed kunnen zijn op de
mondgezondheid van het kind, tussen ouders met een Marokkaanse nationaliteit en ouders
met een Nederlandse nationaliteit is gemeten met behulp van vraag 29 uit de vragenlijst.
Hierbij is er gekeken of er advies is ontvangen en door wie het advies is gegeven.
Data-analyse
De data is verwerkt in de software Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) versie 25.
De data is per praktijk geïmputeerd, door de onderzoeker die de gegevens van die praktijk
heeft verkregen. De data van de drie praktijken is samengevoegd en verdeeld naar
nationaliteit. Dit onderzoek beschrijft de resultaten van ouders met een Nederlandse en
Marokkaanse nationaliteit. De resultaten van ouders met een Turkse en Poolse nationaliteit
worden in twee andere onderzoeken beschreven. De meetniveaus van de variabelen variëren
tot nominaal, ordinaal en scale. De onafhankelijke variabele classificeert de nationaliteit. De
afhankelijke variabelen betreffen de factoren die van invloed zijn op het cariësrisico. Om de
verschillen tussen de nationaliteiten te analyseren is er gebruik gemaakt van de Chi-square
test bij de uitkomstvariabelen met een nominale verdeling. De Mann-Whitney U-test is
gebruikt bij ordinale en continue uitkomstvariabelen. De independent sample t test is gebruikt
bij continue uitkomstvariabelen die normaal zijn verdeeld. De Kolmogrov-Smirnov test is
gebruikt om de normaliteit van de data te controleren. Bij een p-waarde <0.05 wordt het
verschil statistisch significant gezien (Davenport, Hackshaw, & Paul, 2009).

Resultaten
Kenmerken van de populatie
Er is een totale respons van 229 participanten. De nationaliteit van de kinderen is gebaseerd
op het geboorteland van de moeder (Duijster, 2015). Kinderen met een moeder die geboren
is in Marokko zijn tweede generatie allochtoon en geclassificeerd als Marokkaans. Kinderen
met een moeder die geboren is in Nederland zijn geclassificeerd als Nederlands.
Uit het onderzoek is gebleken dat voornamelijk kinderen met moeders met een Nederlandse
nationaliteit (57.6%) onder behandeling zijn in een kinderverwijspraktijk. Dit resultaat is naar
verwachting aangezien de Nederlandse nationaliteit het meest in Nederland voorkomt (CBS,
2016). De Marokkaanse nationaliteit is de zesde meest voorkomende nationaliteit in
Nederland (CBS, 2016). In de kinderverwijspraktijk zijn moeders met een Marokkaanse
nationaliteit (9.6%) de derde voorkomende nationaliteit. In Tabel 2 zijn de verschillende
nationaliteiten binnen de kinderverwijspraktijken weergegeven.
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Tabel 2
Aantal verschillende nationaliteiten binnen kinderverwijspraktijken
Nationaliteiten
N (%)
Nederland
132 (57.6)
Polen
7 (3.10)
Turkije
26 (11.4)
Marokko
22 (9.60)
Overig
36 (14.8)
Missing
6 (2.60)
Totaal
229 (100.0)

In Tabel 3 zijn de baselinekenmerken weergegeven. De baselinekenmerken van kinderen en
ouders met een Nederlandse nationaliteit zijn vergeleken met kinderen en ouders met een
Marokkaanse nationaliteit in Tabel 3. Het opleidingsniveau van Nederlandse en Marokkaanse
moeders verschilt statistisch significant (p-waarde = 0.000). Van de Marokkaanse moeders
heeft 22.6% geen onderwijs gevolgd. Alle Nederlandse moeders hebben een vorm van
onderwijs behaald. Kinderen van Marokkaanse moeders in de verwijspraktijk zijn merendeels
het tweede of derde kind binnen het gezin (54.6%). Dit verschilt (p-waarde = 0.000) met de
kinderen van Nederlandse moeders, waar het merendeels gaat om het eerste kind binnen het
gezin (48.5%). De Marokkaanse gezinnen (med = 3 kinderen) zijn statistisch significant groter
dan de Nederlandse gezinnen (med = 2 kinderen) (p-waarde = 0.000).

Tabel 3
Baselinekenmerken
Nederlands
N=132
Geslacht N (%)
Meisje
Jongen
Leeftijd in jaren gem (SD)
Medicijngebruik N (%)
Wel
Niet
Missing
Vragenlijst ingevuld door N (%)
Vader
Moeder
Overig

Marokkaans
N=22

P-waarde
0.289 C

76 (57.6)
56 (42.4)
6.80 (1.87)

10 (45.5)
12 (54.5)
6.91 (2.11)

8 (6.10)
124 (93.9)
0 (0.00)

2 (9.10)
19 (86.4)
1 (4.50)

0.824 T
0.551 C

0.635 C
24 (18.2)
105 (79.5)
3 (2.40)

7 (31.8)
15 (68.2)
0 (0.00)

10

3013BA442A | Afstudeerthesis | Lakeman | 546237 | OMZ14A | 19-04-2018
Hoogst behaalde opleiding moeder N
(%)
Geen onderwijs
0 (0.00)
Basisschool
2 (1.50)
VBO, VMBO, MAVO
24 (18.2)
HAVO, VWO, gymnasium
8 (6.10)
LBO, MBO
37 (28.0)
HBO
40 (30.3)
Universiteit
19 (14.4)
Onbekend
1 (0.80)
Hoeveelste kind N (%)
Eerste kind
64 (48.5)
Tweede kind
50 (37.9)
Derde kind
17 (12.9)
Vierde kind
1 (0.80)
Vijfde kind
0 (0.00)
Zesde kind
0 (0.00)
Aantal kinderen binnen het gezin med 2 (1 - 4)
(min - max)
* p-waarde = <0.05
C p-waarde berekend met de Chi-square test
MW p-waarde berekend met de Mann-Whitney U-test
T p-waarde is berekend met de independent sample t test

0.000*C
5 (22.7)
4 (18.2)
1 (4.50)
2 (9.10)
4 (18.2)
4 (18.2)
2 (9.10)
0 (0.00)
0.000*MW
4 (18.2)
6 (27.3)
6 (27.3)
4 (18.2)
1 (4.50)
1 (4.50)
3 (2 – 7)

0.000*MW

Deelvraag 1
Is er een verschil in het mondverzorgingsgedrag van kinderen met ouders met een
Marokkaanse nationaliteit in vergelijking met het mondverzorgingsgedrag van kinderen met
ouders met een Nederlandse nationaliteit?
Er is een verschil in mondverzorgingsgedrag betreft de soort tandpasta dat het kind gebruikt.
Kinderen met Marokkaanse ouders gebruiken vaker dezelfde tandpasta als de ouder (36.4%)
dan kinderen met Nederlandse ouders (12.1%) (p-waarde = 0.014). Daarnaast is het opvallend
dat kinderen met Nederlandse ouders grotendeels in de avond poetsen, slechts 2.30% poetst
niet in de avond. Van de kinderen met Marokkaanse ouders poets 31.8% niet in de avond. In
Tabel 4 zijn de verschillen in het mondverzorgingsgedrag tussen kinderen met ouders met een
Nederlandse nationaliteit en kinderen met ouders met een Marokkaanse nationaliteit
weergegeven.
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Tabel 4
Verschil in mondverzorgingsgedrag
Fluoridegebruik N (%)
Wel
Niet
Missing
Soort tandenpasta dat het kind
gebruik N (%)
Kindertandpasta
Dezelfde tandpasta als ouder
Kindertandpasta en dezelfde
tandpasta als de ouder
Missing
Aantal keren tandenpoetsen N (%)
< 1 keer per dag
1 keer per dag
2 keer per dag
> 2 keer per dag
Missing
Moment van tandenpoetsen N (%)
Bij het opstaan in de ochtend
Na het ontbijt
Voor het middageten
’s Avonds voor het slapengaan
Na het ontbijt & ’s avonds voor
het slapengaan
Bij het opstaan in de ochtend
& ’s avonds voor het
slapengaan
Na het ontbijt & na het
avondeten
Bij het opstaan in de ochtend
& na het avondeten
Bij het opstaan in de ochtend,
na het ontbijt & ’s avonds voor
het slapengaan
Bij het opstaan in de ochtend,
na het middageten & ’s avonds
voor het slapengaan

Nederlands

Marokkaans

125 (94.7)
5 (3.80)
2 (1.50)

22 (100.0)
0 (0.00)
0 (0.00)

P-waarde
0.350 C

0.014*C
113 (85.6)
16 (12.1)
2 (1.50)

14 (63.6)
8 (36.4)
0 (0.00)

1 (0.80)

0 (0.00)
0.203 MW

2 (1.50)
19 (14.4)
107 (81.1)
0 (0.00)
4 (3.00)

0 (0.00)
1 (4.50)
18 (81.8)
0 (0.00)
3 (13.6)
0.000*C

2 (1.50)
1 (0,80)
0 (0.00)
14 (10.6)
68 (51.5)

4 (18.2)
2 (9.10)
1 (4.50)
0 (0.00)
6 (27.3)

34 (25.8)

7 (36.4)

6 (4.50)

0 (0.00)

1 (0.80)

1 (4.50)

2 (1.50)

0 (0.00)

1 (0.80)

0 (0.00)
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Na het ontbijt, na het 1 (0.80)
avondeten & ’s avonds voor
het slapengaan
Bij het opstaan in de ochtend, 1 (0.80)
’s avonds voor het slapengaan
& mondspoeling in de middag
Na het middageten & ’s avonds 1 (0.80)
voor het slapengaan
Wie poetst de tanden van het kind N
(%)
Het kind
28 (21.2)
De ouder
29 (22.0)
Iemand anders
0 (0.00)
Kind en ouder
74 (56.1)
Ouder en iemand anders
0 (0.00)
Kind, ouder en iemand anders 1 (0.80)
Er wordt niet gepoetst
0 (0.00)
Leeftijd van het kind wanneer er voor
het eerst werd gepoetst N (%)
< 1 jaar
76 (57.6)
1 tot 2 jaar
41 (31.1)
2 tot 3 jaar
4 (3.00)
> 3 jaar
1 (0.80)
Kan de persoon zich niet 9 (6.80)
herinneren
Kan de persoon zich niet 1 (0.80)
herinneren, wanneer het gebit
doorkwam
Er wordt niet gepoetst
0 (0.00)
Missing
0 (0.00)
* p-waarde = <0.05
C p-waarde berekend met de Chi-square test
MW p-waarde berekend met de Mann-Whitney U-test

0 (0.00)

0 (0.00)

0 (0.00)
0.021*C
6 (27.3)
5 (22.7)
0 (0.00)
9 (40.9)
1 (4.50)
0 (0.00)
0 (0.00)
0.289 C
9 (40.9)
10 (45.5)
1 (4.50)
1 (4.50)
0 (0.00)
0 (0.00)

0 (0.00)
1 (4.50)

Deelvraag 2
Is er een verschil in de betrokkenheid op het gebied van mondverzorging tussen ouders met
een Marokkaanse nationaliteit en ouders met een Nederlandse nationaliteit?
De betrokkenheid van Nederlandse versus Marokkaanse ouders op het gebied van
mondverzorging is niet statistisch significant verschillend. De resultaten tonen aan dat het
merendeel van de kinderen van beide nationaliteiten door de ouders er aan wordt herinnerd
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om te poetsen. Daarnaast wordt ongeveer 50% van de kinderen van ouders met de
Nederlandse en Marokkaanse nationaliteit gecontroleerd op het poetsen. De meeste kinderen
van ouders met een Nederlandse nationaliteit (39.4%) en ouders met een Marokkaanse
nationaliteit (50.0%) worden af en toe door de ouder/verzorger gepoetst. In Tabel 5 zijn de
resultaten wat betreft het verschil in betrokkenheid weergegeven.

Tabel 5
Verschil in betrokkenheid
Het kind wordt herinnerd om te
poetsen N (%)
Iedere dag
Meestal
Af en toe
Nooit
Missing
Het kind wordt gecontroleerd op het
poetsen N (%)
Iedere dag
Meestal
Af en toe
Nooit
Missing
Er wordt toegekeken hoe het kind
poetst N (%)
Iedere dag
Meestal
Af en toe
Nooit
Missing
Het kind wordt geholpen met poetsen
N (%)
Iedere dag
Meestal
Af en toe
Nooit
Missing

Nederlands

Marokkaans

113 (85.6)
11 (8.30)
8 (6.10)
0 (0.00)
0 (0.00)

18 (81.8)
1 (4.50)
2 (9.10)
0 (0.00)
1 (4.50)

P-waarde
0.551 MW

0.727 MW
77 (58.3)
31 (23.5)
20 (15.2)
2 (1.50)
2 (1.50)

12 (54.5)
6 (27.3)
4 (18.2)
0 (0.00)
0 (0.00)
0.631 MW

58 (43.9)
45 (34.1)
21 (15.9)
2 (1.50)
6 (4.50)

11 (50.0)
3 (13.6)
8 (36.4)
0 (0.00)
0 (0.00)
0.276 MW

58 (44.7)
32 (24.2)
35 (26.5)
2 (1.50)
4 (3.00)

7 (31.8)
7 (31.8)
8 (36.4)
0 (0.00)
0 (0.00)
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Het kind wordt nadat het zelf de
tanden heeft gepoetst na gepoetst N
(%)
Iedere dag
50 (37.9)
Meestal
30 (22.7)
Af en toe
35 (26.5)
Nooit
12 (9.10)
Missing
5 (3.80)
Bij het kind worden de tanden door de
ouder/verzorger gepoetst N (%)
Iedere dag
49 (37.1)
Meestal
18 (13.6)
Af en toe
52 (39.4)
Nooit
12 (9.10)
Missing
1 (0.80)
* p-waarde = <0.05
MW p-waarde berekend met de Mann-Whitney U-test

0.662 MW

9 (40.9)
2 (9.10)
9 (40.9)
2 (9.10)
0 (0.00)
0.650 MW
9 (40.9)
2 (9.10)
11 (50.0)
0 (0.00)
0 (0.00)

Deelvraag 3
Wat hebben ouders met een Marokkaanse nationaliteit over voor het gezond houden van het
gebit van het kind in vergelijking met ouders met een Nederlandse nationaliteit?
Er zijn statistisch significante verschillen tussen Marokkaanse ouders en Nederlandse ouders
op het gebied van wat zij ervoor overhebben om het gebit van het kind gezond te houden.
Marokkaanse ouders hebben er meer tijd voor over (med = 3-4 minuten) om het gebit van het
kind te poetsen in vergelijking met Nederlandse ouders (med = 1-2 minuten) (p-waarde =
0.011). In geld uitgedrukt hebben Nederlandse ouders (med = 20.00 – 50.00 euro) er meer
voor over om het gebit van het kind gezond te houden in vergelijking met Marokkaanse ouders
(med = 10.00 – 20.00 euro) (p-waarde = 0.004). In Tabel 6 is het verschil weergegeven tussen
de Nederlandse en Marokkaanse nationaliteit, op het gebied van wat zij voor een gezond gebit
van het kind overhebben.

Tabel 6
Verschil in wat ouders voor het gebit van het kind overhebben
Nederlands
Marokkaans
Aantal euro’s per maand
20.00 – 50.00
10.00 – 20.00
med (min-max)
(0.00 – ≥100.00)
(0.00 – ≥100.00)
Aantal poetsbeurten per dag med 2 (1 – >2)
2 (1 – ≥2)
(min-max)

P-waarde
0.004*MW
0.159 MW
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Aantal minuten poetsen per 1-2 (1-2 – 5-6)
poetsbuurt med (min-max)
Aantal keer per jaar naar de 3-4 (1-2 – ≥6)
tandarts
voor
controle
of
poetsinstructie med (min-max)
* p-waarde = <0.05
MW p-waarde berekend met de Mann-Whitney U-test

3-4 (1-2– 5-6)

0.011*MW

3-4 (0 – 5-6)

0.617 MW

Deelvraag 4
Is er een verschil in de eet- en drinkgewoontes van kinderen met ouders met een
Marokkaanse nationaliteit in vergelijking met kinderen met ouders met een Nederlandse
nationaliteit en spelen cultuurgebonden tradities hierin een rol?
Er zijn statistisch significante verschillen in de eet- en drinkgewoontes van kinderen met
ouders met een Marokkaanse nationaliteit en kinderen met ouders met een Nederlandse
nationaliteit. De kinderen van ouders met een Marokkaanse nationaliteit hebben allen
borstvoeding gehad (100.0%) dit verschilt (p-waarde = 0.002) van de kinderen van ouders met
een Nederlandse nationaliteit (66.7%). Daarnaast is er een verschil (p-waarde = 0.000)
zichtbaar in de leeftijd tot wanneer het kind borstvoeding krijgt. De leeftijd van het kind is bij
Marokkaanse nationaliteit hoger (med = 12 maanden) dan bij de Nederlandse nationaliteit
(med = 4 maanden). Water wordt voornamelijk mee naar bed gegeven aan kinderen door
Nederlandse ouders (29.5%) en door Marokkaanse ouders (27.3%). Het aantal zoete
drinkmomenten tussen de hoofdmaaltijden verschilt (p-waarde = 0.003). De kinderen met een
Nederlandse nationaliteit hebben meer zoete drinkmomenten (3-5 momenten, 30.3%) in
vergelijking met kinderen met een Marokkaanse nationaliteit (3-5 momenten, 9.10%).
Cultuurgebonden tradities spelen een rol betreft de voedings- en drinkgewoontes binnen een
geloofsovertuiging. Binnen een geloofsovertuiging houdt de Marokkaanse nationaliteit
(40.9%) zich vaker dagelijks aan regels betreft de voedings- en drinkgewoontes vergeleken
met de Nederlandse nationaliteit (8.30%) (p-waarde = 0.000). De meest voorkomende regel
gebaseerd op geloofsovertuiging waar de Marokkaanse nationaliteit (27.3%) en Nederlandse
nationaliteit (4.50%) zich aan houdt is halal voeding. In Tabel 7 zijn de verschillen tussen de
Nederlandse en Marokkaanse nationaliteit in eet- en drinkgewoontes weergegeven.
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Tabel 7
Verschil in eet- en drinkgewoontes
De voeding die het kind kreeg toen het
een baby was N (%)
Borstvoeding
Flesvoeding
met
flesvoedingsmelk
Combinatie van borst- en
flesvoeding
Missing
Het kind heeft borstvoeding gehad N
(%)
Ja
Nee
Missing
Leeftijd tot wanneer het kind
borstvoeding kreeg, in maanden med
(min - max)
Het kind krijgt drinken mee naar bed N
(%)
Iedere dag
De meeste dagen
Af en toe
Nooit
Het kind eet of drinkt in bed N (%)
Water
Melk
Vruchtenlimonade
Vruchtensap
Koekjes
Melk & water
Vruchtensap
&
vruchtenlimonade
Vruchtensap & water
Water,
frisdrank/frisdrank
zonder prik & chips of hartige
snacks
Vruchtensap, melk, water, thee,
frisdrank/frisdrank zonder prik &
fruit

Nederlands

Marokkaans

40 (30.3)
43 (32.6)

10 (45.5)
3 (13.6)

48 (36.4)

9 (40.9)

1 (0.80)

0 (0.00)

P-waarde
0.159 C

0.002*C
88 (66.7)
41 (31.1)
3 (2.30)
4 (1 – 48)

22 (100.0)
0 (0.00)
0 (0.00)
12 (1 – 24)

0.000*MW

0.120 MW
15 (11.4)
6 (4.50)
24 (18.2)
87 (65.9)

1 (4.50)
0 (0.00)
3 (13.6)
18 (81.8)
0.001*C

39 (29.5)
6 (4.50)
2 (1.50)
0 (0.00)
2 (1.50)
0 (0.00)
1 (0.80)

6 (27.3)
0 (0.00)
0 (0.00)
2 (9.10)
0 (0.00)
2 (9.10)
0 (0.00)

2 (1.50)
1 (0.80)

0 (0.00)
0 (0.00)

0 (0.00)

1 (4.50)
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Water & een boterham
Missing
Aantal zoete eetmomenten tussen de
hoofdmaaltijden door N (%)
Geen
< 1 moment
1-2 momenten
3-5 momenten
5-10 momenten
> 10 momenten
Door de weeks 1-2 momenten
en in het weekend 3-5
momenten
Aantal zoete drink momenten tussen de
hoofdmaaltijden door N (%)
Geen
< 1 moment
1-2 momenten
3-5 momenten
5-10 momenten
> 10 momenten
Er gelden regels betreft de voedings- en
drinkgewoonten
gebaseerd
op
geloofsovertuiging N (%)
Ja
Nee
Niet van toepassing
Missing
Regels die gelden, betreft de voedingsen drinkgewoonten gebaseerd op
geloofsovertuiging N (%)
Geen varkensvlees
Halal voeding
Halal
voeding
en
geen
varkensvlees
Vegetarisch
Volgens de spijswetten
Missing
Binnen de geloofsovertuiging wordt er
aan voedings- en drinkgewoontes
gehouden N (%)

0 (0.00)
79 (59.8)

1 (4.50)
10 (45.5)
0.183 C

1 (0.80)
22 (16.7)
73 (55.3)
33 (25.0)
1 (0.80)
0 (0.00)
2 (1.50)

0 (0.00)
9 (40.9)
10 (45.5)
3 (13.6)
0 (0.00)
0 (0.00)
0 (0.00)

0.003*MW
4 (3.00)
19 (14.4)
66 (50.0)
40 (30.3)
3 (2.30)
0 (0.00)

0 (0.00)
10 (45.5)
10 (45.5)
2 (9.10)
0 (0.00)
0 (0.00)
0.000*C

12 (9.10)
60 (45.5)
57 (43.2)
3 (2.30)

5 (22.7)
8 (36.4)
4 (18.2)
5 (22.7)
0.381 C

3 (2.30)
6 (4.50)
2 (1.50)

1 (4.50)
6 (27.3)
1 (4.50)

1 (0.80)
0 (0.00)
120 (90.9)

0 (0.00)
2 (9.10)
12 (54.5)
0.000*C
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Dagelijks
11 (8.30)
Regelmatig
4 (3.30)
Alleen met feestdagen
0 (0.00)
Nooit
17 (12.9)
Niet van toepassing
99 (75.0)
Missing
1 (0.80)
* p-waarde = <0.05
C p-waarde berekend met de Chi-square test
MW p-waarde berekend met de Mann-Whitney U-test

9 (40.9)
4 (18.2)
2 (9.10)
1 (4.50)
6 (27.3)
0 (0.00)

Deelvraag 5
Is er een verschil tussen ouders met een Marokkaanse nationaliteit door wie zij worden
geadviseerd over eet- en drinkgewoontes, die van invloed kunnen zijn op de mondgezondheid
van het kind, in vergelijking met ouders met een Nederlandse nationaliteit?
Er is een statistisch significant verschil tussen ouders met een Marokkaanse nationaliteit en
ouders met een Nederlandse nationaliteit betreft of zij zijn geadviseerd over eet- en
drinkgewoontes die van invloed kunnen zijn op de mondgezondheid van het kind.
Nederlandse ouders (28.0%) geven vaker aan dat zij nooit advies hebben gekregen over eeten drinkgewoontes die van invloed kunnen zijn op de mondgezondheid dan Marokkaanse
ouders (9.10%) (p-waarde = 0.001). De eet- en drinkadviezen worden voornamelijk door de
tandarts gegeven aan Nederlandse ouders (44.7%) en aan Marokkaanse ouders (40.9%).
Marokkaanse ouders geven vaker aan ook advies, over eet- en drinkgewoontes, te hebben
ontvangen van het consultatiebureau (31.7%) dan Nederlandse ouders (21.3%). In Tabel 8 is
het verschil in advies over eet- en drinkgewoontes weergegeven.

Tabel 8
Verschil in advies over eet- en drinkgewoontes
Nederlands
Ooit geadviseerd over voeding en
drinken gerelateerd aan de gezondheid
van de tanden van het kind N (%)
Ja
94 (71.2)
Nee
37 (28.0)
Missing
1 (0.80)
Advies is verkregen van N (%)
Familie
1 (0.80)
Vrienden
0 (0.00)
Tandarts
59 (44.7)
Consultatiebureau
4 (3.00)

Marokkaans

P-waarde
0.001*C

18 (81.8)
2 (9.10)
2 (9.10)
0.004*C
1 (4.50)
3 (13.6)
9 (40.9)
3 (13.6)
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Arts
1 (0.80)
Familie & vrienden
1 (0.80)
Familie & tandarts
1 (0.80)
Familie, vrienden & tandarts
2 (1.50)
Tandarts & consultatiebureau
19 (14.4)
Familie, vrienden, tandarts & 1 (0.80)
consultatiebureau
Familie, tandarts & school
1 (0.80)
Familie & consultatiebureau
2 (1.50)
Tandarts,
arts
& 1 (0.80)
consultatiebureau
Familie,
tandarts
& 1 (0.80)
consultatiebureau
Missing
38 (28.8)
* p-waarde = <0.05
C p-waarde berekend met de Chi-square test

0 (0.00)
0 (0.00)
1 (4.50)
0 (0.00)
1 (4.50)
2 (9.10)
0 (0.00)
0 (0.00)
1 (4.50)
0 (0.00)
1 (4.50)

Discussie
Volgens dit onderzoek zijn er verschillen in factoren die van invloed zijn op het cariësrisico
tussen de Nederlandse en Marokkaanse nationaliteit. Marokkaanse gezinnen bestaan vaak uit
meer kinderen dan Nederlandse gezinnen. De Groot-Nievaart en Veerkamp (2001), hebben
een relatie gevonden tussen de waardering door ouders van het poetsen van het kind en het
aantal kinderen binnen het gezin. Het poetsen wordt minder leuk ervaren wanneer het aantal
kinderen binnen het gezin groter is (de Groot-Nievaart & Veerkamp, 2001). Voornamelijk
Marokkaanse gezinnen zullen het poetsen minder leuk ervaren, omdat deze gezinnen uit dit
onderzoek groter blijken te zijn. Een opvallende bevinding in dit onderzoek is dat kinderen van
Marokkaanse ouders in de kinderverwijspraktijk vaak niet het eerste kind binnen het gezin
zijn. Dit in tegenstelling tot kinderen met Nederlandse ouders waar het voornamelijk het
eerste kind in de kinderverwijspraktijk betreft. Er is weinig literatuur bekend waarin naar
voren komt of het duidelijk is voor ouders van verschillende nationaliteiten dat de adviezen
voor het eerste kind ook voor de daarop volgende kinderen moeten worden opgevolgd.
Kinderen met ouders met een Nederlandse nationaliteit poetsen voornamelijk in de avond, in
tegenstelling tot kinderen met ouders met een Marokkaanse nationaliteit die voornamelijk in
de ochtend poetsen. In het onderzoek komt naar voren dat het voor veel Marokkaanse ouders
niet duidelijk is dat het poetsen in de avond het meeste van belang is, in de literatuur is
hierover weinig bekend.
Ouders met een Nederlandse nationaliteit hebben kinderen bij wie er minder cariës aanwezig
is in de tijdelijke dentitie, dan kinderen van ouders met een Marokkaanse nationaliteit (Mulder
et al., 2010). Uit het uitgevoerde onderzoek blijkt dat er geen verschil is in betrokkenheid van
Nederlandse en Marokkaanse ouders naar het kind toe, wat betreft de mondgezondheid. Dit
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komt niet overeen met bestaande literatuur waarin naar voren komt dat positieve
betrokkenheid een gunstigere opvoedingsstrategie is en dat ouders met cariësvrije kinderen
deze opvoedingsstrategieën vaker laten zien (Duijster, 2015). Marokkaanse ouders hebben er
meer tijd voor over om de kinderen te helpen met poetsen terwijl Nederlandse ouders er
voornamelijk meer geld voor overhebben. De Nederlandse ouders hebben in het algemeen
een hogere opleiding behaald. Het opleidingsniveau van de moeder blijkt de belangrijkste
indicator voor de sociaaleconomische status (SES), (Bertens et al., 2017). Kinderen met een
lagere SES worden geassocieerd met meer cariës in de dentitie (Duijster, 2015). De
Nederlandse ouders in dit onderzoek hebben mogelijk een hogere SES en kunnen daardoor
mogelijk meer geld besteden dan Marokkaanse ouders. De basisverzekering dekt een
uitgebreid pakket aan tandheelkundige zorg voor kinderen tot 18 jaar (Rijksoverheid, z.j.). Het
merendeel van de mensen in Nederlands is op de hoogte van vergoeding uit de
basisverzekering (Kranenburg, van der Weide, & Wolf, 2018). Voor een goede mondverzorging
van het kind is tijd een belangrijkere factor dan geld. Door tijd te nemen voor het
tandenpoetsen kan er meer aandacht aan het kind worden gegeven, waardoor het kind het
tandenpoetsen als prettige zorg ervaart (Berendsen-Wolters et al., 2011).
Het geven van borstvoeding is een risicofactor voor cariës wanneer de borstvoeding 24
maanden of langer duurt. De borstvoeding geeft bij langer dan 24 maanden een vergrote kans
op een hogere score van de decayed, missing, and filled primary tooth surfaces (dmfs) en
severe early childhood caries (S-ECC), (Barros et al., 2017). Uit dit onderzoek blijkt dat
Marokkaanse moeders kinderen vaker en een langere periode borstvoeding geven dan
Nederlandse moeders. Marokkaanse moeders geven tot maximaal 48 maanden borstvoeding
dit geeft een vergrote kans op een hogere score van dmfs en S-ECC.
Het maximale aantal zoete eet- en drinkmomenten ligt bij Nederlandse ouders volgens dit
onderzoek hoger dan bij Marokkaanse ouders. Dit komt overeen met eerder uitgevoerd
onderzoek van Nicolau, Palsma, Stronks, en van Dam (2006), waaruit blijkt dat Marokkanen
minder eetmomenten hebben dan Nederlanders. Het maximale aantal zoete eet- en
drinkmomenten is een belangrijke factor voor het ontstaan van cariës (Berendsen-Wolters et
al., 2011). Voorlichting hierover is daarom van belang. Nederlandse ouders hebben vaker geen
advies gekregen over de invloeden van eet- en drinkgewoontes op het gebit dan Marokkaanse
ouders. Mogelijk is hierdoor ook het aantal zoete eet- en drinkmomenten bij Nederlandse
ouders hoger. De adviezen over eet- en drinkgewoontes die van invloed zijn op het gebit zijn
door Marokkaanse en Nederlandse ouders voornamelijk verkregen via de tandarts. Tijdens
een consult op het consultatiebureau zouden deze adviezen ook aan de orde moeten komen.
Voornamelijk aanstaande moeders blijken voor tandheelkundige gezondheidsvoorlichting en
–opvoeding open te staan (van der Weijden & van Loveren, 2000). De voorlichting over de
mondgezondheid en poetsinstructies die aan moeders wordt gegeven, is van cruciaal belang.
Het consultatiebureau is het eerste bureau waar moeders komen voor adviezen. Van daaruit
kunnen mogelijk de keuzes, die veelal door de moeder gemaakt worden, beïnvloed worden
(Grasveld, 2016). De mogelijkheid bestaat dat medewerkers van het consultatiebureau niet
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op de hoogte zijn van de relatie van cariës met betrekking tot de gezondheid, het subjectieve
gevoel van welbevinden en de levenskwaliteit van kinderen (van Palenstein Helderman, 2011).
Door selectie van drie kinderverwijspraktijken bij de steekproeftrekking door de onderzoekers
is er sprake van selectiebias. Het betreft gespecialiseerde praktijken waar veel kinderen met
uitgebreide cariës voorkomen. Er is voor kinderverwijspraktijken gekozen omdat in deze
praktijk meer cariës bij kinderen voorkomt dan in de algemene praktijk. Om
cariësrisicofactoren in kaart te brengen is het van belang voldoende participanten met cariës
te includeren. De resultaten zijn niet volledig geordend op het opleidingsniveau van de
moeder. Dit kan van invloed zijn op de onderzoeksuitkomsten omdat een lager
opleidingsniveau van de moeder is geassocieerd met een lager vertrouwen van de ouder in
het goed uitvoeren van poetsgedrag (Duijster, 2015). Er kan sprake zijn van respons bias
doordat participanten mogelijk sociaal wenselijk antwoorden. Respons bias kan leiden tot
onderschatting of overschatting van de resultaten. Om de respondentbias minimaal te
houden is de interne consistentie van de vragenlijst getest. Daarnaast hebben de
participanten de vragenlijst anoniem kunnen invullen en was er geen overleg over de gegeven
antwoorden door de participant met de onderzoeker. Het excluderen van personen die geen
Nederlands spreken kan selectiebias veroorzaken. Door taalbarrière zijn er mogelijk minder
personen met verschillende nationaliteiten in het onderzoek opgenomen. Dit zou in volgend
onderzoek kunnen worden voorkomen door de vragenlijst in verschillende talen beschikbaar
te stellen.
Er is geen soortgelijk onderzoek gedaan over het in kaart brengen van cariësrisicofactoren en
de verschillen tussen meerdere nationaliteiten. Door het toepassen van een op interne
indruksvaliditeit geteste vragenlijst, zijn in een kort tijdbestek veel verschillen in
cariësrisicofactoren tussen de Marokkaanse en Nederlandse nationaliteit in kaart gebracht.
Het onderzoek geeft nieuwe inzichten over cariësrisicofactoren bij de Nederlandse en
Marokkaanse nationaliteit.

Conclusie
Uit dit onderzoek blijkt dat er verschillen zijn in factoren die van invloed zijn op het cariësrisico
tussen kinderen van ouders met een Nederlandse en Marokkaanse nationaliteit. De
verschillen tussen de Nederlandse en Marokkaanse nationaliteit zijn gevonden binnen het
mondverzorgingsgedrag, in wat ouders overhebben om het gebit van hun kind gezond te
houden, de eet- en drinkgewoonten en de manier waarop advies wordt verkregen. Daar er
verschillen zijn gevonden in cariësrisicofactoren tussen de Nederlandse en Marokkaanse
nationaliteit moeten preventiemethodes worden aangepast. Het afstemmen van
preventiemethodes op kinderen met een Nederlandse en Marokkaanse nationaliteit is van
belang, hierdoor kan de prevalentie van cariës bij kinderen in Nederland mogelijk worden
teruggedrongen.
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Aanbevelingen
De in kaart gebrachte verschillen, in dit onderzoek, tussen cariësriscofactoren bij de
Marokkaanse en Nederlandse nationaliteit kunnen worden gebruikt voor het ontwikkelen van
nieuwe preventiemethodes. Voor het opstellen van de preventiemethodes voor verschillende
nationaliteiten is het van belang dat er wordt gekeken door wie de preventiemethode wordt
toegepast. Het inventariseren van de kennis van de verpleegkundigen bij het
consultatiebureau over de tandheelkundige voorlichting en preventie kan belangrijk zijn (de
Groot-Nievaart & Veerkamp, 2002). Verder is het van belang dat het bekend wordt op welk
moment het toepassen van de preventiemethode het meest effectief is. Voor verder
onderzoek is het interessant om te kijken naar welke initiatieven ter bevordering van
gezondheidsbevorderingen er toegepast kunnen worden en welke initiatieven de meeste
invloed hebben (Duijster, 2015). Bij duidelijkheid over de meest bevorderende initiatieven
kunnen adviezen mogelijk door de ouder beter worden toegepast.
Meer onderzoek naar de verschillen in cariësfactoren tussen nationaliteiten is nodig om
preventiemethodes beter aan te laten sluiten op de verschillende nationaliteiten binnen
Nederland.

Klinische en maatschappelijke relevantie
Tijdens de tandheelkundige voorlichtingen kan er rekening worden gehouden met de
nationaliteit van de ouders en het kind. Door de mondhygiënist kan er naar gewoontes van de
patiënt worden gevraagd, waarop de preventie kan worden toegespitst. Bij Nederlandse
ouders is voorlichting over het belang van het aantal eet- en drinkmomenten extra van belang.
Bij Marokkaanse ouders is voorlichting over de momenten van het tandenpoetsen van groots
belang. Marokkaanse zijn bereid meer tijd te steken in het tandenpoetsen dan Nederlandse
ouders, in de tandheelkundige instructies kan dit worden meegenomen.
Dit onderzoek kan mogelijk een bijdrage leveren aan het terugdringen van cariës, de meest
voorkomende mondziekte bij kinderen in Nederland.
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Bijlagen
Bijlage 1 Achtergrondinformatie
In Nederland zijn er veel verschillende nationaliteiten, van de bijna 17 miljoen inwoners zijn
er 110.860 Pools, 75.423 Turks, 72.283 Duits, 44.224 Brits 42.322 Marokkaans en 30.560
Belgisch (CBS, 2016). Hiervan zijn Nederland, Duitsland, België en Polen de westerse landen
(CBS, z. j.).
De traditionele visie over de taakverdeling in het Marokkaanse gezin is dat de moeder het
huishouden doet, de kinderen verzorgd en verantwoordelijk is voor de opvoeding. De
belangrijkste rol van de vader is kostwinner, hij is vaak autoritair. Tijdens de opvoeding richt
hij zich voornamelijk op hoe de kinderen zich naar buiten toe gedragen en houdt zich bezig
met het waarschuwen. Hij onderhoudt het contact met school. Het geloof en de normen en
waarden zijn voor Marokkaanse gezinnen belangrijk. In het opvoeden zijn fatsoen,
beleefdheid en respect belangrijke onderdelen. Zij hebben moeite met de vrijheid in de
omgang tussen jong en oud en de vrijheid die meisjes hebben in de Nederlandse opvoeding.
Daarnaast is een verschil met de Nederlandse opvoeding dat de Nederlandse maatschappij
bepaalde vrijheden ondersteund. Vrijheden zoals het zelfstandig gaan wonen, onderlinge
afstandelijkheid in de familie en als ouders zijnde tijd voor jezelf nemen. De Nederlandse
samenleving leeft met een tijdsplanning, zij gaan eten op een tijd, naar school op een tijd,
slapen op een tijd enz. Kinderen in Nederland worden op die manier gebonden aan afspraken
en regels. In de Marokkaanse opvoeding zijn deze regels er vaak niet of worden niet nageleefd.
Dit kan ‘verwaarlozing’ met zich meebrengen. Door de rustige manier van benaderen die
Nederlandse ouders toepassen tijdens het communiceren met hun kinderen wordt veel
bereikt. Marokkaanse ouders passen deze manier van communiceren niet toe op hun
kinderen, het lijkt dat Nederlandse kinderen beter luisteren. Wordt er vanuit de Islam
opgevoed, wordt het kind vaak benaderd vanuit geboden en verboden. Door Nederlandse
ouders wordt het kind serieuzer als individu gezien. Sociale controle speelt een belangrijke rol
in de Marokkaanse opvoeding, de familienaam mag niet beschadigd raken. In de Nederlandse
opvoeding is dit minder aan de orde. Naar de mening van een kind wordt niet gevraagd in een
Marokkaans gezin (Pels, 1999).
Marokkaanse en Turkse allochtonen van de tweede generaties blijken minder conservatief te
zijn en hogere cijfers te geven aan hun leven. Zij gaan wat dat betreft meer op de autochtone
Nederlanders te lijken. Daarentegen veranderd bij de tweede generatie de nadruk op omgang
met eigen familie en het weinig vertrouwen in mensen buiten de familie niet (de Graaf,
Kalmijn, Kraaykamp, & Monden, 2011).
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Bijlage 2 Informed consent praktijken
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Bijlage 3 Meetinstrument
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