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Voorwoord
Voor u ligt mijn thesis ‘Vluchtelingenouders over het gebruik van mondzorg in Nederland en hun
bekendheid met de mondverzorging en voeding van hun kinderen’. Deze thesis is geschreven in het
kader van mijn afstuderen aan de opleiding Mondzorgkunde van de Hogeschool Inholland
Amsterdam. Van dit onderzoek heb ik veel geleerd, zowel over het opzetten en uitvoeren van het
onderzoek als over de vluchtelingenproblematiek.
Bij deze wil ik graag mijn begeleiders mevr. L. Velthuizen en mevr. E. Wartewig bedanken voor hun
kritische kijk, motiverende feedback, de goede begeleiding en hun ondersteuning tijdens dit traject.
Ook wil ik mijn dank uitbrengen aan de locatiemanagers van de asielzoekerscentra (AZC’s) dhr. S. Ben
Cherifa en mevr. B. van Dijk, voor hun wijze raad en hun steun tijdens het uitvoeren van mijn
onderzoek. Van de respondenten met de verschillende nationaliteiten was de gastvrijheid en
bereidwilligheid om mee te werken enorm. Ik was daar door verrast. Ik bedank hen hartelijk voor de
openheid en duidelijkheid, waarmee ze hebben meegewerkt aan het onderzoek. Tevens wil ik mijn
docente Nederlands mevr. L. de Beer-Terlouw bedanken voor haar steun, tijdens alle fases van mijn
studie.
Wafaa ElShennawy
Voorhout, 30 april 2018
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Samenvatting
Doel
Het doel van deze studie is inzicht te krijgen in de mate waarin vluchtelingenouders gebruik maken
van tandheelkundige voorzieningen in Nederland voor hun kinderen en welke belemmeringen zij
hierbij ervaren.
Materiaal en methode
De studie is een cross-sectioneel onderzoek, waarbij een vragenlijst is afgenomen bij
vluchtelingenouders (N=91), die voor een belangrijk deel afkomstig zijn uit Irak (15.4%) en Syrië
(13.2%). De respondenten werden bevraagd met items over het gebruik van tandheelkundige
voorzieningen, hun bekendheid met tandheelkundige voorzieningen, over belemmeringen in het
gebruik van tandartsvoorzieningen, hun bekendheid met mondgezondheid, mondhygiëne en voeding
van hun kind. De analyses zijn in SPSS uitgevoerd met frequentieanalyses en Spearman
rangcorrelaties.
Resultaten
De vluchtelingenouders zijn gemiddeld 36.29 jaar (SD= 6.99). Gemiddeld hebben zij 3 (SD= 1.33)
kinderen. De ouders maken in Nederland geen of alleen in geval van pijn bij het kind gebruik van
tandartsenhulp (71%) of hulp door mondhygiënisten (65%).
De grootste belemmering (67%) om naar de tandarts of de mondhygiënist te gaan is het ontbreken
van een verzekering, direct gevolgd door de belemmeringen geen vervoer hebben (49.50%) en
communicatie (48.80%) met de tandarts of mondhygiënist. Van de vluchtelingenouders geeft 56%
aan niet te weten of ze verzekerd zijn voor tandartskosten of kosten voor de mondhygiënist.
De meeste ouders (88%) vinden het belangrijk om regelmatig naar de tandarts te gaan. Van de
ouders zegt 58.4% dat hun kind twee of meerdere keren per jaar last heeft van kiespijn, 50% zegt dat
het kind last heeft van bloedend tandvlees. Ongeveer 65% van de vluchtelingenouders poetst de
tanden van hun kind(eren) twee of meerdere keren per dag. De meeste vluchtelingenouders (81%)
weten niet wat het juiste tijdstip is voor het kind om te kunnen snoepen. Tussen de frequentie van
het bezoek aan de mondhygiënist en de controle door ouders van het tandenpoetsen van het kind is
een significant verband gevonden (rho=.25, p= .019). Ook is een significant verband gevonden tussen
de frequentie bezoek aan de tandarts en weten dat een gaatje in het melkgebit van het kind niet
goed is voor het blijvend gebit (rho= .23, p= .026).
Conclusie
Het merendeel van de vluchtelingenouders maakt voor hun kind(eren) geen of weinig gebruik van de
tandheelkundige zorg in Nederland. De belangrijkste belemmeringen die zij hierbij ervaren, zijn het
ontbreken van een verzekering, vervoer en de communicatie met de tandarts en/of mondhygiënist.
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Vluchtelingenouders over het gebruik van mondzorg in Nederland en hun bekendheid met de
mondverzorging en voeding van hun kinderen
1. Inleiding
Mondgezondheid is erkend (Abanto et al., 2011) als een belangrijke voorwaarde voor de algemene
gezondheid en de kwaliteit van leven van het individu. Een goede mondgezondheid is afhankelijk van
een effectieve dagelijkse mondverzorging.
Volgens de World Health Organization (2016) moeten kinderen een hoog niveau van gezondheid
hebben, met inbegrip van hun mondgezondheid. Jonge kinderen zijn hiervoor echter afhankelijk van
hun ouders. Deze hebben de verantwoordelijkheid om goed voor het gebit van hun kinderen te
zorgen. Dit begint al bij zuigelingen en zeer jonge kinderen. Volgens de American Academy of
Pediatric Dentistry (2014) moeten ouders worden aangemoedigd om de tanden van hun jonge
kinderen, vanaf + 6 maanden (gemiddelde leeftijd waarop eerste melktand verschijnt) goed te
verzorgen om gebitsproblemen te voorkomen.
Dagelijkse mondverzorging speelt al op zeer jonge leeftijd een centrale rol in de preventie van veel
orale ziekten. Tandenpoetsen moet worden gestart, eigenlijk al als de eerste tandjes doorbreken.
Hiervoor zijn diverse redenen te noemen, zoals het gewennen van het jonge kind aan de verzorging
van het gebit, de ontwikkeling van het immuunsysteem tegen ziekten, tegen tandverlies en vele
andere mond- en lichaamsproblemen en het voorkomen van belemmeringen in de cognitieve en
motorische groei van kinderen.
Of de waarschuwing van de American Academy of Pediatric Dentistry (2014) is doorgedrongen tot
het grote publiek en de beleids- en zorginstanties is de vraag. Yeung (2012) heeft geconstateerd dat
cariës in de vroege kinderjaren een verwaarloosd probleem is, waarbij zowel medische
beroepsbeoefenaren als de verzorgers van de kinderen verwijten zijn te maken. Niet voor niets is in
de geïndustrialiseerde landen cariës in het melkgebit van kinderen aan te merken als een
volksgezondheidsprobleem. Cariës is een veel voorkomende chronische tandheelkundige
infectieziekte, als gevolg van een overmatige groei van specifieke bacteriën onder andere
streptococcus mutans.
In Nederland heeft 41% van de vijfjarige kinderen één of meer cariëslaesies (Schuller, Kempen,
Poorterman, & Verrips, 2013). In 2015 constateerden Schuller, Dommelen en Poorterman (2015) dat
dit nog niet verbeterd was. Verschillende instanties, onder andere de Academy of Pediatric Dentistry
(2009) en onderzoekers (Peres, 2016; Petersen & Lennon, 2004) hebben er op gewezen dat
onbehandelde gebitziektes bij kinderen ernstige gevolgen kunnen hebben voor hun algemene
gezondheid en hun kwaliteit van leven. Gevolgen van deze problemen zouden volgens Shaghaghia,
Savadi en Amin (2016) kunnen zijn: infectie, pijn, verlies van de slaap, verslapte kauwspieren,
ondervoeding, stagnerende groei en cognitieve ontwikkelingsachterstand. Het kind kan door deze
aan de mondgezondheid gerelateerde problemen dagen op school missen, met als gevolg een
verminderde mogelijkheid tot leren (Sheiham, 2005). Ook in Nederland zal dit het geval kunnen zijn,
in aanmerking nemend dat ongeveer 40% van de kinderen cariës heeft (Schuller et al., 2013).
Hoewel cariës bij kinderen in alle sociaal economische groepen optreedt, komt dit verschijnsel vooral
voor bij laag sociaal economische groepen (SES), die ook niet- westerse bevolkingsgroepen (Hallet &
O'Rourke, 2003; Schuller et al., 2013; van der Tas et al., 2016) en vluchtelingen omvatten (Kalsbeek
et al., 2001). De jonge kinderen uit deze groepen poetsen minder vaak hun tanden, bezoeken minder
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vaak de tandarts en vertonen vaker ongezonde voedingspatronen (Westert et al., 2010) dan
jeugdigen uit hoge SES groepen of westerse gezinnen.
In dit onderzoek zullen de ouders van jonge kinderen met een vluchtelingenstatus in
asielzoekerscentra centraal staan. Veel (56%) vluchtelingen met een vluchtelingenstatus die nog
maar kort in Nederland zijn, hebben gebitsklachten. De gebitsverzorging is slecht, en de
cariësincidentie is hoger dan in hoge SES /westerse gezinnen (Lamkaddem, Essink-Bot, & Stronks,
2013).
Sommige onderzoekers hebben er op gewezen dat SES bepalend is voor de mondgezondheid van
kinderen. Te lezen is ook dat vluchtelinggezinnen afkomstig zijn uit landen waar minder waarde
wordt gehecht aan mondhygiëne en mondgezondheid (Schuller et al., 2013). Andere onderzoekers
suggereren een ongezondere leefstijl met betrekking tot voedingsgewoonten, als oorzaak voor een
slechte gebitsconditie (Westert et al., 2010). Ook zijn er onderzoeksbevindingen, waaruit is gebleken
dat vluchtelingenouders een attitude hebben, die er naar neigt om de verantwoordelijkheid voor de
mondverzorging en de mondgezondheid van hun kinderen buiten henzelf te leggen (Saqeb, 2017),
hetgeen ook een verklaring kan zijn voor de slechte gebitten van vluchtelingenkinderen.
Waar in Nederland relatief weinig onderzoek naar is gedaan, is de mate waarin de
vluchtelingenouders op de hoogte zijn van de tandheelkundige voorzieningen, mondgezondheid en
de gebitsverzorging van hun kind. Hun informatie over deze zaken schiet mogelijk tekort, en dit zal
ook gevolgen hebben voor de verzorging van het kindergebit. Zo is uit onderzoek gebleken, dat
kinderen van ouders die niet weten, dat cariës slechte gevolgen heeft voor de gezondheid en
permanente dentitie van het kind, meer gaatjes ontwikkelen dan kinderen van de ouders, die dit wel
weten (Szatko et al., 2004; Schroth, Brothwell, & Moffatt, 2007).
Het is aannemelijk om te veronderstellen dat vluchtelingenouders niet goed op de hoogte zijn van de
mondverzorging, mondgezondheid van hun kinderen en ook minder bekend zijn met ons zorgstelsel,
en wellicht niet op de hoogte zijn van publieke verzekeringsprogramma's. In het kort kan hier het
volgende over worden opgemerkt. Vluchtelingen zijn verzekerd bij Menzis zorgverzekeringen. Zij
hoeven geen premie voor hun zorgverzekering te betalen en omdat zij over beperkte financiële
middelen beschikken, ook geen eigen risico of eigen bijdrage, voor onder andere tandheelkundige
zorg. Vluchtelingen, jonger dan 18 jaar, krijgen de meeste tandheelkundige behandelingen vergoed,
behalve kroon- en brugwerk en orthodontie. Voor volwassenen geldt een vergoeding van 250 euro
per jaar voor bijvoorbeeld consulten, röntgenfoto’s, gebitsreiniging, vullingen,
wortelkanaalbehandelingen en kunstgebitten (Berkum, et al., 2016).
Veel Nederlanders (43%) zijn niet op de hoogte van het feit dat de tandheelkundige behandelingen
bij hun kinderen tot 18 jaar, gewoon worden vergoed, omdat deze onder de basisverzekering vallen,
dus is het ook niet verwonderlijk dat immigranten en vluchtelingenouders deze verzekeringskennis
missen (Den Hollander, 2016).
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De hoofdvraag luidt: In welke mate maken vluchtelingenouders voor hun kinderen gebruik van
tandheelkundige voorzieningen in Nederland en welke belemmeringen ervaren zij hierbij?
Deelvragen:
1. Hoe vaak gaan vluchtelingenouders met hun kind naar de tandarts/mondhygiënist voor
behandelingen en periodieke controles per jaar en hoe maakten zij in het land van herkomst
gebruik van tandheelkundige voorzieningen?
2. Welke moeilijkheden ervaren vluchtelingenouders bij het gebruikmaken van tandheelkundige
zorg voor hun kinderen?
3. In hoeverre zijn vluchtelingenouders bekend met de tandheelkundevoorzieningen en een
verantwoorde mondverzorging van hun kinderen?
4. Hoe beoordelen vluchtelingenouders de mondgezondheid van hun kind en hoe ziet de
gebitsverzorging van het kind eruit?
5. In hoeverre hangt het gebruik van tandheelkundige zorg door vluchtelingenouders in Nederland
samen met de gebitsverzorging van het kind en de bekendheid met de relatie tussen voeding en
mondgezondheid?
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2. Materiaal en methoden
2.1 Design
Deze studie is een cross-sectioneel survey onderzoek, waarbij eenmalig de gegevens met een
gestructureerde vragenlijst verzameld werden bij asielzoekersouders in vluchtelingencentra (AZC’s).
2.2 Participanten
Aangezien dit onderzoek een explorerend karakter heeft, werd om praktische redenen (realiseerbaar
in de te besteden onderzoekstijd) in de vragenlijstafname gestreefd naar ongeveer 100-120
vluchtelingenouders in AZC’s met jonge kinderen. De AZC’s in Katwijk en Rijswijk hebben
toestemming gegeven om daar de gegevens te verzamelen.
De inclusiecriteria zijn: ouders van kinderen < 18 jaar in AZC’s, die nog geen verblijfsvergunning
hebben, en een informed consent hebben ondertekend. Uitgesloten werden asielzoekers die de
Nederlandse taal beheersen.
2.3 Instrumenten
In dit onderzoek werd gebruik gemaakt van een vragenlijst (zie bijlage 1). De vragenlijst is een
geschikt instrument, dat kostenbesparend is, en waarmee in een relatief kort tijdsbestek een grote
groep respondenten ondervraagd kan worden. Het instrument bestaat uit negen sociodemografische items, vijf items over het gebruik van tandheelkundige voorzieningen, acht items over
barrières bij het gebruik van tandartsvoorzieningen, drie items over bekendheid van de ouders met
tandartsvoorzieningen (Amin & ElSalhy, 2016), zes items over de bekendheid van de ouders met een
verantwoorde mondverzorging en hun bekendheid met de relatie tussen voeding en
mondgezondheid (Mani, John, Ping, & Ismail, 2012), vier items over de mondverzorging, één item
over het aantal eetmomenten van het kind (Bruist, 2013) en vijf items, die de beoordeling van de
mondgezondheid van het kind door de ouders meten.
Socio-demografie
De socio-demografische items werden op nominaal-, ordinaal- en intervalmeetniveau gemeten. Het
betreft items zoals geslacht, land van herkomst (nominaal), opleiding en inkomen (ordinaal), leeftijd
en de verblijfsduur in Nederland (intervalniveau). Een voorbeeld van een dergelijk item is: Wat is uw
land van de herkomst? 1) Afghanistan, 2) Syrië, 3) Anders....
Gebruik van tandheelkundige zorg
De items in dit onderdeel werden gemeten op nominaal en ordinaal meetniveau. De items meten
hoe vaak de respondenten gebruik maken of gebruik maakten van mondzorg hier en in eigen land.
Een voorbeeld is: Hoe vaak gaat u met uw kind naar de tandarts?: 1.Eén keer per jaar voor controle,
2. Twee keer per jaar voor controle, 3. Alleen als mijn kind pijn heeft in de mond, 4. Zelden of nooit.
Barrières bij gebruikmaking van tandheelkundige zorg
In dit onderdeel hebben de items betrekking op de ervaren moeilijkheden van vluchtelingenouders
wanneer zij gebruik willen maken van tandheelkundige zorg voor hun kinderen. De items werden op
nominaal en ordinaal meetniveau gemeten. Een voorbeeld is: Zou gebrek aan tijd u kunnen
verhinderen om de tanden van uw kind te laten controleren?: 1) Helemaal niet, 2) Enigszins, 3) Ja, in
sterke mate.
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Bekendheid met betrekking tot tandheelkundevoorzieningen en bekendheid met een verantwoorde
mondverzorging van het kind
De items in dit onderdeel werden gemeten op nominaal en ordinaal meetniveau. Met deze items
werd onderzocht in hoeverre de respondenten bekend waren met de vergoeding voor
tandheelkundige behandelingen, en bekend waren met een verantwoorde verzorging van de mond
van het kind. Bijvoorbeeld: Ik weet niet, of ik voor de kosten van tandarts- en/of mondhygiënist van
mijn kind verzekerd ben, 1) Ja, 2) Nee. Een voorbeeld met betrekking tot een verantwoorde
mondverzorging is: Ik vind het belangrijk om regelmatig naar de tandarts te gaan: 1) Ja, 2) Niet zeker,
3) Nee
Beoordeling mondgezondheid
Met betrekking tot de beoordeling van de mondgezondheid van het kind konden ouders scoren
hebben op een algemeen item, en in het bijzonder op items die betrekking hebben op kiespijn en
bloedend tandvlees. De items werden gescoord op nominaal, ordinaal en interval meetniveau. Een
voorbeeld van een item is: Heeft uw kind in het afgelopen jaar weleens kiespijn gehad?; 1) Ja, 2) Nee.
Na omcodering van deze items (37, 38, 39, 40 en 41) in 0 (onjuist) en 1 (juist) werd de
betrouwbaarheid (interne consistentie) onderzocht. Een Crohnbach’s alpha van .50 werd berekend.
Verhoging van Crohbach’s alpha door de minder betrouwbare items weg te laten, leverde geen
bevredigende uitkomst (≥ .70) op. Daarom werden deze items niet opgeteld tot somscore.
Gebitsverzorging van het kind
De gebitsverzorging van het kind werd op nominaal en ordinaal niveau gemeten met items over de
wijze waarop de ouders de mond van hun kind verzorgen.
Een voorbeeld van een item is: Hoe vaak worden de tanden van uw kind gepoetst? 1) Nooit, 2) Niet
iedere dag, 3) Een keer per dag, 4) Twee keer per dag, 5) Drie keer of meer per dag.
Voor deze items (32, 33, 34, 35) werd onderzocht of zij tot een betrouwbare somscore konden
worden opgeteld. Dit was niet het geval. De berekende Crohnbach’s alpa was .55. Daarom is ook
voor deze groep items geen somscore gemaakt.
Bekendheid met de relatie tussen voeding en mondgezondheid
De items in dit onderdeel meten in hoeverre ouders bekend zijn met de beïnvloeding van de
mondgezondheid door de voeding die het krijgt. De items werden gemeten op nominaal meetniveau.
Een voorbeeld is: Voedsel waar suiker in zit, kan gaatjes veroorzaken in het gebit van het mijn kind 1)
Mee eens, 2) Weet het niet, 3) Niet mee eens.
Voor deze groep items (28, 29, 30, 31 en 36) werd de betrouwbaarheid onderzocht. De berekening
van Crohnbach’s alpha was .07. De items werd niet opgeteld tot een somscore.
2.4 Procedure
Het onderzoek vond plaats in twee AZC’s te Katwijk en Rijswijk. Om de asielzoekers te kunnen en te
mogen bevragen werd eerst contact gezocht met het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA).
Aan de locatiemanagers werd uitgelegd wat het doel van het onderzoek was en dat er gebruik
gemaakt zou worden van een vragenlijst, die in het Engels, en Arabisch was vertaald. Na hun
toestemming werden twee medewerkers toegewezen om de nodige hulp (vertaalwerk en
informatie) te verlenen. De vragenlijst werd gecontroleerd op begrijpelijkheid en fouten. Hiervoor
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werd bij twee asielzoekers uit verschillende herkomstlanden een testafname gedaan en werd de
vragenlijst bijgesteld met enkele correcties.
De ouders kregen eerst een brief in hun eigen taal. Hierin werd de bedoeling van het onderzoek
uiteengezet en om medewerking gevraagd. De brief bevatte tevens een informed consent, dat
ondertekend moest worden. De vragenlijsten werden persoonlijk afgegeven met een korte
toelichting. Enkele ouders werden geholpen met invullen. Ook werd gebruik gemaakt van een tolk,
die toelichting op de vragen van ouders kon geven.
Als dank voor de moeite werd iedere deelnemer een monster tandpasta aangeboden.
Voor het invullen van de vragenlijst waren ongeveer 20 minuten nodig. De ingevulde vragenlijsten
werden ingeleverd bij de locatiemanagers van de AZC‘s en door de onderzoeker verzameld.
2.5 Analyse
De gegevens werden in SPSS ingevoerd en daarna geanalyseerd (v.25). De items uit de verschillende
onderdelen van de vragenlijst werden eerst onderzocht op betrouwbaarheid, en of er betrouwbare
somscores konden worden opgesteld. Hiervoor werd het criterium Crohnbach’s alpha  .70
aangehouden. De respondentkenmerken werden aan de hand van frequentieanalyses beschreven.
Ook voor de beantwoording van de onderzoeksvragen werden frequentieanalyses toegepast en
beschrijvende maten, zoals mediaan of gemiddelde berekend. Voor de berekening van
associatiematen (onderzoeksvraag 5) werden Spearman rangcorrelatiecoëfficiënten (rs) berekend.
Een p-waarde < 0.05 werd beschouwd als significant.
3. Resultaten
De herkomst van de vluchtelingenouders is zeer divers (Tabel 1). Vanwege de lengte van de tabel zijn
alleen de herkomstlanden opgenomen, waar  5% van de ouders vandaan zijn gekomen. De
complete tabel is te vinden in bijlage 2. De meeste vluchtelingen komen uit Irak (15.4%) en Syrië
(13.2%). 79.1% van de vragenlijsten is door de moeder ingevuld en 19.8% door de vader. De ouders
zijn gemiddeld 36.29 jaar (SD= 6.99) oud. Gemiddeld hebben vluchtelingenouders 3 (SD= 1.33)
kinderen, waarvan 52.7% in Nederland is geboren, 40.7% in het herkomstland van de ouders en 6.6%
ergens anders.
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Tabel 1. Demografische gegevens vluchtelingenouders (N=91)
Variabelen

Freq.

(%)

Katwijk
Rijswijk
Gemiddeld aantal kinderen: 2.69 (SD= 1.33)

68
23
245

74.7
25.3
100

Geboorteland kind
Land ouders

37

40.7

Nederland
Anders
Gemiddelde leeftijd ouders: 36.29 (SD=6.99)

48
6
91

52.7
6.6
100

72
18

79.1
19.8

5
9
6
6
14
5
12

5.5
9.9
6.6
6.6
15.4
5.5
13.2

AZC

Sekse ouders
Moeder
Vader
Herkomst ouders
Afghanistan
Armenië
China
Eritrea
Irak
Somalië
Syrië

Om te onderzoeken hoe vaak vluchtelingenouders met hun kind in het land van herkomst, en
eenmaal in Nederland, gebruik hebben gemaakt van tandheelkundige zorg, zijn frequentieanalyses
uitgevoerd.
Van de vluchtelingenouders ging 80% in eigen land nooit met het kind, of alleen als het kind pijn had
in de mond naar de tandarts. Naar de mondhygiënist in eigen land ging 80% niet, en 19% ging wel
één of twee keer per jaar. Ook maakte bijna geen van de vluchtelingen (96%) gebruik van
alternatieven, als er geen tandarts of mondhygiënist in de eigen woonplaats was, tenzij het kind pijn
in de mond had. Eenmaal in Nederland maakt nog steeds 71% van de vluchtelingenouders geen of
alleen in geval van pijn gebruik van tandartsenhulp voor het kind, maar 29% gaat één of twee keer
per jaar voor controle bij het kind naar de tandarts. Van de mondhygiënist maakt 65% geen gebruik,
maar 35% bezoekt de mondhygiënist voor het kind wel één of twee keer per jaar.
Met frequentieanalyses is onderzocht welke moeilijkheden vluchtelingenouders ervaren, wanneer zij
gebruik willen maken van tandheelkundige zorg. In Tabel 2 is te zien dat de meeste ouders (69.2%
voor een afspraak met een tandarts of mondhygiënist zich tot de servicebalie van het COA wenden.
In Tabel 3 is te zien dat vluchtelingenouders het ontbreken van een verzekering als de grootste
belemmering (67%) beschouwen om naar de tandarts of de mondhygiënist te gaan, direct gevolgd
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door de belemmeringen geen vervoer hebben (49.50%), communicatie (48.80%) met de tandarts of
mondhygiënist, en het maken van afspraken (36.30%).
Tabel 2. Wijze van afspraken maken met mondzorgverlener (N=91)
Item

Hoe maakt u een afspraak voor de
tandarts voor uw kind?

Gebruik maken
van de
servicebalie van
COA

Iemand
anders belt
voor mij

Ik bel zelf,
desnoods 2
keer, als ik
eerst de
voicemail krijg
23.1%

Ik bel zelf, maar
doe niks meer, als
ik de voicemail
krijg

Helemaal
niet
42.90%

Enigszins

Heel veel

42.90%

14.30%

75.10%
36.30%

30.80%
49.50%

12.10
14.30%

26.40%

48.40%

25.30

48.40%

37.40%

14.30%

11.00%

22.00%

67.00%

24.30%

26.40%

49.50%

69.2%

6.6%

0%

Tabel 3. Belemmeringen bezoek aan mondzorgverlener (N=91)
Items
Weerstand van het kind verhindert om kind te laten
controleren
Tijdgebrek verhindert u om kind te laten controleren
Hoe makkelijk is afspraak maken met tandarts /
mondhygiënist
Hoe gemakkelijk voor u om kind naar tandartspraktijk te
brengen
Hoe gemakkelijk is communicatie met tandarts /
mondhygiënist
Ontbreken verzekering zou een belemmering zijn om
naar de tandarts/ mondhygiënist te gaan
Geen vervoer is belemmering om naar de tandarts /
mondhygiënist te gaan

Voor de beantwoording van de vraag in hoeverre vluchtelingenouders bekend zijn met de
tandartsvoorzieningen en een verantwoorde mondverzorging van hun kind(eren) zijn
frequentieanalyses uitgevoerd.
Van de vluchtelingenouders (N=91) zegt 56% niet te weten of ze verzekerd zijn voor tandartskosten
of kosten voor de mondhygiënist, of de gemaakte kosten voor tandheelkundige zorg terug te krijgen
via de ziektekostenverzekering (basispakket). Als ouders merken dat hun kind pijn heeft in de mond
wendt 62% zich tot een begeleider van het COA en 35% gaat naar de tandarts / mondhygiënist.
Met betrekking tot een verantwoorde mondverzorging vindt 88% het belangrijk om regelmatig naar
de tandarts te gaan. 56% vindt een gaatje in het melkgebit niet goed voor het blijvende gebit, maar
40% weet dit niet zeker of vindt van niet.
Om de beoordeling van de mondgezondheid van het kind door de ouders te onderzoeken werd op
deze items een frequentieanalyse uitgevoerd. In Tabel 4 staan de resultaten. Van de
vluchtelingenouders (N=91) geeft 56.1% aan de mondgezondheid van het kind goed tot uitstekend te
vinden. Bijna 66% zegt dat het kind het afgelopen jaar weleens kiespijn heeft gehad, waarvan 38.5%
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van de ouders aangeeft dat dit minstens twee keer in een jaar is voorgekomen. Bijna 50% van de
ouders signaleert dat het kind weleens last heeft gehad van bloedend tandvlees, waarvan 25%
aangeeft dat hier redelijk vaak tot altijd het geval is.
Tabel 4.Beoordeling mondgezondheid van het kind (N=91)
Items
Hoe beoordeelt u de gezondheid van het gebit van uw
kind

waarden
Zeer slecht
Slecht
Redelijk
Goed

Heeft uw kind in het afgelopen jaar weleens kiespijn
gehad?

Zo, ja hoe vaak?

Heeft uw kind weleens last van bloedend tandvlees bij
het tandenpoetsen?

Zo, ja hoe vaak?

Freq. %
3.3
11.0
28.6

Uitstekend
Ja

49.5
6.6
65.9

Nee

34.1

Een keer per jaar

27.5

Twee keer per jaar
Drie keer per jaar
Meer dan drie keer per jaar

17.6
7.7
13.2

Ja

49.5

Nee

50.5

Heel soms

24.2

Redelijk vaak

14.3

Vaak

5.5
5.5

Altijd

Hoe vluchtelingenouders het gebit van hun kinderen verzorgen is onderzocht met
frequentieanalyses. In
Tabel 5 staan de resultaten. Ongeveer 65% van de vluchtelingenouders poetst de tanden van hun
kind(eren) twee of meerdere keren per dag. Ruim 35% poetst minder of helemaal niet.
Voor ongeveer 21% van de ouders ligt de aanvangsleeftijd van tandenpoetsen bij het kind tussen de
6 maanden en 1 jaar. Bij 40% ligt de aanvangsleeftijd tussen de één en twee jaar, en bij ongeveer
32% ligt de aanvangsleeftijd van tandenpoetsen nog hoger. Slechts een kleine minderheid (31%) van
de ouders poets de tanden van het kind vaak of altijd zelf en ongeveer 65% van de ouders
controleert of het kind de tanden heeft gepoetst.
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Tabel 5. Frequenties gebitsverzorging van het kind (N=91)
Items

waarden

freq. %

Hoe vaak worden de tanden van uw kind gepoetst?

Nooit

2.2

Niet iedere dag

9.9

Een keer per dag

23.1

Twee keer per dag

60.4

Drie keer of meer per dag

4.4

Kan ik mij niet herinneren

7.7

3 jaar of ouder

11

2 tot 3 jaar

20.9

Tussen 1 en 2 jaar

39.6

Tussen 6 mnd en 1 jaar

20.9

Nooit

22.0

Soms

45.1

Vaak

14.3

Altijd

16.5

Nooit
Soms

14.3
20.9

Vaak

14.3

Altijd

50.5

Hoe oud was uw kind toen zijn/haar tanden voor het
eerst werden gepoetst?

Ouder poetst de tanden van het kind

Controleert u of uw kind zijn tanden heeft gepoetst

Hoe bekend vluchtelingenouders zijn met de relatie tussen voeding en mondgezondheid is
onderzocht met frequentieanalyses. In Tabel 6 worden deze frequenties gepresenteerd. De meeste
vluchtelingenouders (81%) zijn onbekend met een juiste keuze voor het tijdstip van suikerhoudende
voedselinname van hun kind. Ook weten veel ouders niet dat het niet goed voor het gebit van de
baby is om het te laten inslapen met een melkflesje (47%) of dat bacteriën uit de mond van de
moeder het kindergebit kunnen infecteren (33%).
Tabel 6. Bekendheid met relatie tussen voeding en mondgezondheid bij kinderen (N=91)
Items

15

Juist %

Voedsel waar suiker in zit, kan gaatjes veroorzaken in het gebit van het mijn kind?
Wanneer is het beste om jonge kinderen suikerhoudende voedingsmiddelen en dranken
te geven?

92.3
18.7

Het gebit van een baby wordt beschadigd door het met melk in de fles te laten inslapen
Bacteriën uit de mondholte van de moeder kunnen de babytand infecteren als de
moeder dezelfde lepel gebruikt bij het voeden van de baby.
Hoe vaak per dag eet uw kind iets tussen de maaltijden door (bijvoorbeeld snoep, een
koek, fruit, etc.)?

52.7
67.0
96.7
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De samenhang tussen het gebruik van tandheelkundige zorg met de gebitsverzorging van het kind
enerzijds en de samenhang tussen het gebruik van tandheelkundige zorg en de bekendheid met de
relatie tussen voeding en mondgezondheid anderzijds, is onderzocht met Spearman rangcorrelaties
tussen de items van deze onderdelen. Tussen de volgende items is een significant positieve correlatie
gevonden:
Tandheelkundige zorg en gebitsverzorging kind
- Naarmate de mondhygiënist vaker wordt bezocht, controleren ouders vaker het tandenpoetsen
van het kind (rs=.25, p= .019, N=91).
- Ouders die vaker naar de tandarts gaan, zijn er beter van op de hoogte dat een gaatje in het
melkgebit van het kind niet goed is voor het blijvende gebit, dan ouders die niet of minder vaak
naar de tandarts gaan (rs = .23, p= .026, N=91).
Tandheelkundige zorg en bekendheid met relatie voeding en gebitsgezondheid kind
- Naarmate ouders vaker naar de tandarts of mondhygiënist gaan, weten zij beter wanneer zij hun
kind suikerhoudende voedingsmiddelen kunnen geven (rs = .26, p= .013, N=91; resp. rs = .24, p= .021,
N=91).
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4. Discussie
Het doel van deze studie is inzicht te krijgen in de mate waarin vluchtelingenouders voor hun
kinderen gebruik maken van tandheelkundige hulp in Nederland en welke belemmeringen zij hierbij
ervaren.
Het merendeel van de ouders heeft in eigen land, noch in Nederland de tandarts of mondhygiënist
bezocht met hun kind. Wel is het aantal vluchtelingenouders dat gebruik maakt van tandheelkundige
hulp toegenomen ten opzichte van de tandheelkundige hulp in eigen land.
De meeste vluchtelingenouders vinden het ontbreken van een verzekering, gevolgd door geen
vervoer hebben, de communicatie met de tandarts of mondhygiënist, en het maken van afspraken
de grote belemmeringen om naar de tandarts of de mondhygiënist te gaan.
Een kleine meerderheid van de vluchtelingenouders weet niet of ze verzekerd is voor tandartskosten
of kosten voor de mondhygiënist, of dat de gemaakte kosten voor tandheelkundige zorg vergoed
worden door de ziektekostenverzekering. De meeste vluchtelingenouders weten ook niet wat het
juiste tijdstip is voor het kind om te kunnen snoepen, en dat het niet goed voor het gebit van de baby
is om in te slapen met een melkflesje.
De meeste ouders vinden de mond van hun kind ongezond. Zij constateren dan hun kind twee of
meerdere keren in een jaar last heeft van kiespijn en bloedend tandvlees.
Veel ouders vinden het belangrijk om regelmatig naar de tandarts te gaan, maar veel ouders weten
ook niet dat een gaatje in het melkgebit niet goed is voor het blijvende gebit. Er zijn nog veel ouders
die helemaal niet of minder dan twee keer per dag poetsen en pas beginnen met poetsen als het
kind één of twee jaar is, of ouder. Weinig ouders poetsen de tanden van kind zelf. Als zij niet zelf de
tanden van het kind poetsen maar het kind doet dit zelf, controleren zij wel.
Het blijkt dat ouders die vaker de tandarts en/of de mondhygiënist bezoeken vaker het
tandenpoetsen van het kind controleren, beter weten wanneer het kind mag snoepen, en ook beter
weten dat een gaatje in het melkgebit niet goed is voor het blijvend gebit, dan ouders die minder
vaak de tandarts en/of de mondhygiënist bezoeken.
Het merendeel van de vluchtelingen en hun ouders die hier zijn onderzocht, komen uit het Midden
Oosten (o.a. Afghanistan, Irak, Syrië) en Afrika (o.a. Somalië, Soedan, Ethiopië). Volgens het
onderzoek van Schuller et al. (2013) en Pharos (2016) is in deze landen de aandacht voor mond en
tandheelkundige zorg beperkt, en/of is deze slecht toegankelijk. Dit zou mogelijk kunnen verklaren
dat een groot deel van de hier onderzochte vluchtelingenouders in Nederland nog steeds geen of
weinig gebruik maakt van tandheelkundige- of mondhygiënehulp. Deze verklaring sluit aan bij de
bevindingen van Westert et al. (2010) en Keboa, Hiles en Macdonald, (2016).
Uit dit onderzoek is gebleken dat de meeste vluchtelingenouders niet verzekerd zijn, en dat als de
grootste belemmering ervaren om naar de tandarts of de mondhygiënist te gaan. Deze bevinding
sluit aan bij het onderzoek van Keboa et al. (2016). Deze onderzoekers rapporteren ook lange
wachttijden en taalbarrières als belemmeringen om gebruik te maken van tandheelkundige zorg.
Uit dit onderzoek is ook gebleken dat de meeste ouders niet weten dat zij geen premie voor
hun zorgverzekering en ook geen eigen risico of eigen bijdrage voor tandheelkundige zorg hoeven te
betalen. Dit is te verklaren, omdat zij mogelijk slecht zijn geïnformeerd over de verzekering en
eigenrisico mondzorg voor kinderen (Den Hollander, 2016). Deze bevindingen zijn overeenkomstig de
resultaten uit het onderzoek van Riggs, Rajan, Casey en Kilpatrick (2017), die in dit verband wijzen op
de lage geletterdheid en lage opleiding van vluchtelingenouders.
In dit onderzoek is gevonden dat de meeste vluchtelingenouders de mondgezondheid van hun
kinderen negatief beoordelen, en dat de kinderen vaak last hebben van kiespijn en bloedend
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tandvlees. Hoewel dit resultaat gebaseerd is op subjectieve observaties van de ouders, sluiten de
bevindingen aan bij de klinische onderzoeken van Kalsbeek et al. (2001), Lamkaddem et al. (2013) en
El Azrak et al. (2017). In het klinisch onderzoek van bijvoorbeeld Kalsbeek et al. (2001) wordt
gerapporteerd dat de mondgezondheid bij kinderen van asielzoekers in vergelijking met Nederlandse
kinderen ongunstig is. Lamkaddem et al. (2013) hebben in hun onderzoek een hoog percentage
(56%) gebitsproblemen bij asielzoekers gevonden. Een verklaring voor deze slechte gebitssituatie van
vluchtelingenkinderen heeft mogelijk betrekking op de voedingsgewoonten van de ouders (Westert
et al., 2010). Uit recent onderzoek van (GGD GHOR Nederland, 2016) blijkt dat kinderen van
migranten naar westerse landen voedingspatronen aannemen met verhoogde vet- en suikerwaarden
en een lagere consumptie van groente, fruit en vezels. Het ongunstige voedingspatroon is direct
gerelateerd aan de slechte gebitssituatie en cariës bij de kinderen (GGD GHOR Nederland, 2016).
Uit dit onderzoek is gebleken dat er veel ouders zijn die de tanden van hun kinderen slecht poetsen,
en bovendien laat beginnen met de gebitsverzorging van hun kind. Dit resultaat is overeenkomstig
met de bevindingen van Kalsbeek et al. (2010) en Schroth, Brothwell en Moffatt (2007). Kalsbeek et
al. (2010) hebben aangegeven dat de vluchtelingenmoeders ook bij zichzelf niet goed poetsen.
Schroth, Brothwell en Moffatt (2007) verklaren het slechte poetsgedrag van vluchtelingenouders,
doordat zij niet op de hoogte zijn van wat wel of niet goed is voor de mondgezondheid van hun kind.
In dit onderzoek is naar voren gekomen dat ouders die vaker de tandarts of mondhygiënist bezoeken
beter weten wat niet goed is voor de mondgezondheid van het kind, zoals snoepen en cariës in het
melkgebit en dus ook beter poetsen. Volgens Cosic, Bos, Jaarsveld en van der Schans (2005) zijn deze
ouders meer gemotiveerd en besteden daarom meer aandacht aan de mondgezondheid van het
kind.
In het algemeen heeft vragenlijstonderzoek methodologische beperkingen vanwege de subjectiviteit
van de scores van de respondenten. Behalve dat hierdoor mogelijk antwoordscores gegeven worden
die niet overeenkomen met de werkelijke scores, zoals bijvoorbeeld het geval kan zijn bij sociaal
wenselijke antwoorden, is het ook mogelijk dat zij de items anders hebben geïnterpreteerd of
hebben begrepen dan de bedoeling is. Een aanwijzing hiervoor is het feit, dat er zo en dan gebruik is
gemaakt van een tolk om de items te verduidelijken. In dit verband zou het kunnen zijn dat de
respondenten niet precies weten hoe het met de mondgezondheid van hun kind staat, of dat men
hier niet eerder over heeft nagedacht (Lechner & Vries, 2002), waardoor hun antwoorden niet
betrouwbaar zijn. Een indicatie hiervoor is de lage betrouwbaarheid (lage Crohnbach’s alpha) van
items in de verschillende onderdelen van de vragenlijst. Hierdoor zouden de bevindingen in deze
studie overschat of onderschat kunnen zijn.
Een ander methodologisch kritisch punt heeft betrekking op de steekproef van dit onderzoek. Het
kan zijn dat juist die vluchtelingenouders hebben geparticipeerd die zich aangetrokken voelden tot
het onderwerp of dachten door medewerking aan het onderzoek er beter van te worden. Dit zou een
selectiebias tot gevolg gehad kunnen hebben, waardoor het een probleem is om de bevindingen te
generaliseren naar de populatie van vluchtelingen in Nederland.
Het onderzoek heeft ook sterke punten. Het onderzoek is op een wetenschappelijk verantwoorde
wijze uitgevoerd, waarbij replicatie van het onderzoek mogelijk is. Een ander sterk punt is dat het
bijdraagt aan de uitbreiding van kennis over gebruik van tandheelkundige zorg, mondgezondheid en
mondgezondheidsgedrag van vluchtelingenouders ten aanzien van hun kinderen. Het onderzoek is
één van de weinige studies over deze thematiek, uitgevoerd in Nederland.
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5. Conclusie
In deze studie is de hoofdvraag gesteld: in welke mate maken vluchtelingenouders voor hun kinderen
gebruik van tandheelkundige zorg in Nederland en welke belemmeringen ervaren zij hierbij. Op basis
van de resultaten is te concluderen dat het merendeel van de vluchtelingenouders geen of weinig
gebruik maakt van tandheelkundige zorg voor hun kind(eren). De belangrijkste belemmeringen die zij
hierbij ervaren, zijn het ontbreken van een verzekering, vervoer en de communicatie met de tandarts
en/of mondhygiënist. Daarbij zijn zij vaak onwetend over de juiste mondverzorging van het kind.
6. Aanbeveling
Aangezien veel vluchtelingenouders geen gebruik maken van tandheelkundige zorg is het verstandig
om het bezoek aan tandarts en/of de mondhygiënist zo laagdrempelig mogelijk te maken.
Vluchtelingenouders moeten na elke behandeling van de mondhygiënist goed geïnformeerd worden
over zaken zoals regelmatig poetsen, napoetsen, beperking van het aantal eetmomenten, ontbijt
elke ochtend, gezonde dranken en voeding, die kindercariës kunnen tegengaan. De taal in de
informatie moet eenvoudig en duidelijk zijn. De meegegeven informatie moet afbeeldingen bevatten
van de juiste manier van poetsen. Wat in dit verband behulpzaam zou kunnen zijn, is een
kleursysteem, dat door de onderzoeker is ontwikkeld (zie bijlage 3). De toepassing is als volgt: groen
is goed, oranje meer aandacht en rood er is extra hulp nodig. Verder zou ook in de folder informatie
over voeding moeten staan. Ook weer met kleuren groen (goed), oranje (+/-) en rood(slecht).
Tevens zou gebruik gemaakt moeten worden van voorlichtingsfilmpjes en video’s voor een beter
begrip en betere motivatie van de ouders. In deze voorlichtingsfilmpjes in eigen taal moet worden
duidelijk gemaakt dat de mondgezondheid van het kind, niet alleen in relatie staat tot zijn algemene
gezondheid, maar ook in relatie tot zijn psychologische (zelfvertrouwen) ontwikkeling en algemeen
welzijn. Ook kan dan worden gewezen op de financiële kosten, die een slecht onderhouden gebit van
een kind met zich mee kan brengen.
Ook is het aan te bevelen om AZC’s meer te betrekken bij mondgezondheidsbevorderende
maatregelen voor vluchtelingenouders en hun kinderen. Dit kan door bijvoorbeeld het initiatief te
volgen van de AZC-school in Gilze om hulp in te roepen voor de mondverzorging van
vluchtelingenkinderen bij samenwerkende tandartsen in de buurt van AZC’s (Epping, 2015). Zo
werden de kinderen in de AZC-school Gilze gecontroleerd door een mondhygiënist en indien de
kinderen direct een behandeling nodig hadden, kregen zij een brief voor de ouders mee, waarin
stond dat ze zouden worden opgehaald voor een behandeling in een praktijk van samenwerkende
tandartsen in Tilburg. Ook het KNMT heeft tandartsen opgeroepen om in hun praktijk hulp voor
vluchtelingen aan te bieden. Epping (2015) meldt wel dat er veel taalproblemen zijn en dat het lastig
is om afspraken te maken met vluchtelingenouders, en dat lang niet iedere praktijk staat te springen
om hulp te bieden.
Het is daarom aan te bevelen om een mondzorgteam, bestaande uit een coördinerend docent en een
aantal ouderejaars van de opleidingen Mondzorgkunde en Acta op te richten, die bij AZC-scholen
regelmatig voorlichting en lessen over mondzorg komen geven. Hierbij zouden dan wel de ouders bij
betrokken moeten zijn. In dit verband zou aansluiting kunnen worden gezocht bij de GGD, die in een
aantal regio’s al voorlichting geeft. In de voorlichting zou gebruik gemaakt kunnen worden van onder
andere het kleurenmateriaal zoals hierboven geschetst.
Gezien de zwaktes van het onderzoek zou het verstandig zijn in een breder kader (van opleidingen
Mondzorgkunde, beroepsorganisatie NVM, KNMT) een grootschalig onderzoek naar de
vluchtelingenouders en de mondgezondheid van hun kinderen op te zetten. Het initiatief hiertoe zou
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kunnen worden genomen door de opleiding Mondzorgkunde, die een onderzoeksopzet zou kunnen
ontwikkelen. Dit initiatief zou kunnen aansluiten bij de behoefte van de KNMT aan meer inzicht in de
vluchtelingengroep die nu niet naar de tandarts gaat, en de behoefte van de NVM aan meer inzicht in
de effecten van zorgvermijding van de ouders bij het weghouden van hun kinderen van de mondzorg
(Berkum et al., 2016). In de opzet van het onderzoek zou goede interne consistentie van de items
bewaakt moeten zijn, aangezien deze in dit onderzoek zwak is. Tevens zouden naast de kwantitatief
gerichte vragenlijst ook kwalitatieve onderzoeksmethoden gebruikt moeten worden, zodat een beter
zicht ontstaat op hoe vluchtelingenouders echt tegenover de mondgezondheid van hun kinderen
staan.
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Bijlage 1. Vragenlijst voor vluchtelingenouders
Informatiebrief Informed consent

Beste ouders/ verzorgers,
Mijn naam is Wafaa El-Shennawy. Ik studeer mondzorgkunde aan de Hogeschool Inholland in
Amsterdam. Voor mijn afstudeerscriptie wil ik onderzoeken in welke mate vluchtelingenouders voor
hun kinderen gebruik maken van tandheelkundige/mondzorg voorzieningen in Nederland en welke
belemmeringen zij hierbij ervaren.
Om deze vragen te kunnen beantwoorden zijn antwoorden van u nodig op de vragen die in een
vragenlijst gesteld worden. De vragenlijst bestaat uit 41 vragen die in ongeveer 20 minuten kunnen
worden beantwoord. Alle gegevens zullen anoniem worden verwerkt, en na de verwerking worden
vernietigd.
We verzoeken vriendelijk maar dringend om de vragenlijst te laten invullen door één gezinslid, dus of
vader of moeder.

Handtekening
…………………..

Dit is een vragenlijst over de mond- en gebitsverzorging van uw kind.
Graag de vragenlijst invullen door één gezinslid, dus of vader of moeder.
Demografische gegevens
1. Bent u de:
1. Moeder
2. Vader
3. Anders namelijk……………………………………………van het kind.

2. In welk jaar bent u geboren ..............
3. Land van de herkomst
1. Afghanistan
2. Syrië
3. Overig, namelijk...............................

4. In welk land zijn uw kinderen geboren?
1. Afghanistan
2. Syrië
3. Anders namelijk……………………………….

5. In welk jaar is uw kind geboren?
1e kind.................................
2e kind.................................

24

Toetscode 3013BA442A, Toetsnaam: Afstudeerthesis, Student: ElShennawy, 520384, OMZ 12,
Periode: 4, Inleverdatum: 30-04-2018, Docent: Lisette Velthuizen en Eva Wartewig.
3e kind.................................
Overage : ................................

6. Hoeveel kinderen heeft u?
o Aantal jongens ..........
o Aantal meisjes..........

7. Hoeveel maanden woont u in Nederland?
1.
2.
3.
4.

1-3 maanden
4-6 maanden
7-12 maanden
Langer dan 12 maanden

8. Hoeveel inkomen heeft u per maand?
1. 0-200 euro
2. 201-400
3. 401-600
4. 601-800
6. 801-1000
7. > 1000
9. Wat is de hoogste opleiding die de moeder van het kind heeft afgemaakt?
1. Geen onderwijs gehad
2. Basisschool
3. Middelbare school
4. Lager/middelbaar beroepsonderwijs
5. Hoger beroepsonderwijs (HBO)
6.Universiteit
Gebruik van tandheelkundige voorzieningen
10. Hoe vaak ging u met uw kind naar de tandarts in uw land van herkomst?
1. Eén keer per jaar voor controle
2. Twee keer per jaar voor controle
3. Alleen als mijn kind pijn heeft in de mo22nd
4. Zelden of nooit
11. Hoe vaak ging u met uw kind naar de mondhygiënist in uw land van herkomst?
1. Eén keer per jaar
2. Twee keer per jaar
3. Zelden of nooit
12. Ging u, als er geen tandarts of mondhygiënist in de woonplaats in eigen land was, naar een
persoon die ook verstand van tanden en mond van uw kind had?
1. Eén keer per jaar voor controle
2. Twee keer per jaar voor controle
3. Alleen als mijn kind pijn heeft in de mond
4. Zelden of nooit
13. Hoe vaak gaat u, nu u in Nederland bent met uw kind naar de tandarts?
1. Eén keer per jaar voor controle
2. Twee keer per jaar voor controle
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3. Alleen als mijn kind pijn heeft in de mond
4. Zelden of nooit
14. Hoe vaak gaat u, nu u in Nederland bent met uw kind naar de mondhygiënist?
1. Eén keer per jaar
2. Twee keer per jaar
3. Nooit
Barrières bij gebruikmaking van tandheelkundige voorzieningen
15. Hoe maakt u een afspraak voor de tandarts voor uw kind?
1. Ik ga naar de servicebalie van COA.
2. Ik laat iemand anders voor mij bellen
3. Ik bel zelf, desnoods twee keer als ik eerst de voicemail krijg
4. Ik bel zelf, maar doe niks meer als ik de voicemail krijg
16. In welke mate zou weerstand van uw kind u kunnen verhinderen om de tanden van uw kind te
laten controleren?
1. Helemaal niet
2. Een beetje
3. Heel veel
17. Zou gebrek aan tijd u kunnen verhinderen om de tanden van uw kind te laten controleren?
1. Helemaal niet
2. Enigszins
3. Ja, in sterke mate
18. Hoe gemakkelijk is het voor u om een afspraak met de tandarts/mondhygiënist te maken?
1. Niet gemakkelijk
2. Enigszins gemakkelijk
3. Erg gemakkelijk
19. Hoe gemakkelijk is het voor u om uw kind naar de tandartspraktijk te brengen?
1. Niet gemakkelijk
2. Enigszins gemakkelijk
3. Erg gemakkelijk
20. Hoe gemakkelijk is het voor u om met de tandarts/mondhygiënist te communiceren?
1. Niet gemakkelijk
2. Enigszins gemakkelijk
3. Erg gemakkelijk
21. Zou het ontbreken van een verzekering een belemmering voor u zijn om met uw kind naar de
tandarts of de mondhygiënist te gaan?
1. Helemaal niet
2. Enigszins
3. Ja, in sterke mate
22. Wanneer u geen vervoer zou hebben, zou u dat verhinderen om met uw kind naar de tandarts
of de mondhygiënist te gaan?
1. Helemaal niet
2. Enigszins
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3. Ja, in sterke mate
Bekendheid met tandartsvoorzieningen voor kinderen
23. Ik weet niet, of ik voor de kosten van tandarts- en/ of mondhygiënist van mijn kind verzekerd
ben
1. Ja
2. Nee
24. Ik weet dat ik de gemaakte kosten voor de tandarts- en/of mondhygiënist voor mijn kind
vergoed krijg door mijn Ziektekostenverzekering, het basispakket
1. Ja, welke verzekeringsbedrijf?............................
2. Nee
25. Als u merkt dat uw kind pijn heeft in zijn mond, waar gaat u dan naartoe?
1. Buren of een landgenoot
2. Eén begeleider van het COA
3. Tandarts/mondhygiënist
4. Anders, namelijk……….
Bekendheid met mondverzorging & voeding voor kinderen
26. Ik vind het belangrijk om regelmatig naar de tandarts te gaan:
1. Ja
2. Niet zeker
3. Nee
27. Een gaatje in het melkgebit van mijn kind is niet goed voor het blijvende gebit.
1. Ja
2. Niet zeker
3. Nee
28. Voedsel waar suiker in zit, kan gaatjes veroorzaken in het gebit van het mijn kind?
1. Mee eens
2. Weet het niet
3. Niet mee eens
29. Wanneer is het beste om jonge kinderen suikerhoudende voedingsmiddelen en dranken te
geven?
1. Bij de maaltijden
2. Juist niet bij de maaltijden
3. Wanneer het kind erom vraagt
4. Weet ik niet zeker
30. Het gebit van een baby wordt beschadigd door het met melk in de fles te laten inslapen
1. Mee eens
2. Weet het niet
3. Oneens
31. Bacteriën uit de mondholte van de moeder kunnen de babytand infecteren als de moeder
dezelfde lepel gebruikt bij het voeden van de baby.
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1. Mee eens
2. Weet het niet
3. Oneens
Mondverzorging en voeding
32. Hoe vaak worden de tanden van uw kind gepoetst?
1. Nooit
2. Niet iedere dag
3. Een keer per dag
4. Twee keer per dag
5. Drie keer of meer per dag
33. Hoe oud was uw kind toen zijn/haar tanden voor het eerst werden gepoetst?
1. Tussen 6 maanden en 1 jaar
2. 1 tot 2 jaar.
3. 2 tot 3 jaar
4. 3 jaar of ouder
5. Kan ik mij niet herinneren
34. Wie poetst de tanden van uw kind?
Het kind zelf:
1. nooit
2. soms
3. vaak
4. altijd
Een ouder
1. nooit
2. soms
3. vaak
4. altijd
35. Controleert u of uw kind zijn/haar tanden heeft gepoetst?
1. nooit
2. soms
3. vaak
4. altijd
36. Hoe vaak per dag eet uw kind iets tussen de maaltijden door (bijvoorbeeld snoep, een koek,
fruit, etc.)?
1. nooit
2. minder dan 1 keer per dag
3. 1-2 keer per dag
4. 3-5 keer per dag
5. 6-10 keer per dag
6. meer dan 10 keer per dag
37. Hoe beoordeelt u de gezondheid van het gebit van uw kind?
1. Zeer slecht
2. Slecht
3. Redelijk
4. Goed
5. Uitstekend
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38. Heeft uw kind in het afgelopen jaar weleens kiespijn gehad?
1. Ja, zie vraag
2. Nee
39. Zo ja, hoe vaak?
1. Eén keer per jaar
2. Twee keer per jaar
3. Drie keer per jaar
4. Meer dan drie keer per jaar
40. Heeft uw kind weleens last van bloedend tandvlees bij het tandenpoetsen?
1. Ja, zie vraag 41
2. Nee
41. Zo ja, hoe vaak?
1. Heel soms
2. Redelijk vaak
3. Vaak
4. Altijd
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Information letter
Dear parents / caregivers,
This is Wafaa El-Shennawy, a student of oral health care at Inholland University of Applied Sciences
in Amsterdam. For my graduation thesis, I want to investigate the extent to which the parents - at
refugee centers in the Netherlands- use dental/oral health facilities/services for their children, and
what are the obstacles they experience in this regard.
In order to fulfill this investigation, you need to answer a questionnaire. The questionnaire consists of
41 questions that can be answered in about 20 minutes. Rest assured that all data will be processed
confidentially and shattered afterwards.
We kindly ask you to have the questionnaire filled out by a family member: father or mother.
Your help with completing this questionnaire is highly appreciated.

Signature
……………..

This is a questionnaire about the oral and dental health of your child.
Kindly answer it carefully by either family members: mother or father

Demographic data
1. Are you the:
1. Mother
2. Father
3. Otherwise namely ................................................... of the child.
2. In which year you were born ..............
3. Country of origin
1. Afghanistan
2. Syria
3. Other, namely ...............................
4. In which country your children were born.
1. Afghanistan
2. Syria
3. Otherwise namely .....................................
5. In which year was your child born?
1. 1st child .................................
2. 2nd child .................................
3. 3rd child .................................
4. others: ................................
6. How many children do you have?
o Number of boys ..........
o Number of girls ..........
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7. How long did you live in the Netherlands?
1. 1-3 months
2. 4-6 months
3. 7-12 months
4. Longer than 12 months
8. How much is your income per month?
1. 0-200 euros
2. 201-400
3. 401-600
4. 601-800
5. 801-1000
6. 7.> 1000
9. What is the highest level of education the mother of the child has completed?
1. Did not have any education
2. Primary school
3. High school
4. Primary / secondary vocational education
5. Higher professional education (HBO)
6. University

Use of dental and oral care facilities
10. How often did you use to go with your child to the dentist in your country of origin?
1. Once a year for control
2. Twice a year for control
3. Only if my child has pain in the mouth
4. Rarely or never
11. How often did you use to go with your child to the dental hygienist in your country of origin?
1. Once a year
2. Twice a year
3. Rarely or never
12. Did you, if there was no dentist or oral hygienist in your home country, go to a person who also
knows your child's oral health?
1. Once a year for control
2. Twice a year for control
3. Only if my child has pain in the mouth
4. Rarely or never
13. How often do you go to the dentist currently in the Netherlands with your child?
1. Once a year for control
2. Twice a year for control
3. Only if my child has pain in the mouth
4. Rarely or never
14. How often do you go to the oral hygienist currently in the Netherlands with your child?
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1. Once a year
2. Twice a year
3. Never

Barriers on using dental en oral care facilities
15. How do you make a dental appointment for your child?
1. I visit the reception desk of COA
2. I will let someone else call for me
3. I call twice if I get voicemail at first
4. I call but do not do anything when I get the voicemail
16. To what extent would child's resistance prevent you from having his/ her teeth checked?
1. Not at all
2. A little
3. Very much
17. Would lack of time prevent you from having your child's teeth checked?
1. Not at all
2. Somewhat
3. Yes, to a large extent
18. How easy is it for you to make an appointment with the dentist / oral hygienist?
1. Not easy
2. Somewhat easy
3. Very easy
19. How easy is it for you to take your child to the dental clinic?
1. Not easy
2. Somewhat easy
3. Very easy
20. How easy is it for you to communicate with the dentist / oral hygienist?
1. Not easy
2. Somewhat easy
3. Very easy
21. Would the lack of insurance be an obstacle for you to go to the dentist or oral hygienist with
your child?
1. Not at all
2. Somewhat
3. Yes, to a large extent
22. If you did not have means of transportation, would it prevent you from going to the dentist or
oral hygienist with your child?
1. Not at all
2. Somewhat
3. Yes, to a large extent
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Familiarity with dental and oral care facilities for children
23. I do not know whether I am insured for the costs of my child's dentist and / or oral hygienist
1. Yes
2. No.
24. I know that I will be reimbursed the costs incurred for the dentist and / or oral hygienist for my
child by my health insurance, the basic package
1. Yes, which insurance company? ............................
2. No.
25. If you notice that your child has pain in his mouth, who would you go to for help?
1. Neighbors or a compatriot
2. A Supervisor of the COA
3. Dentist / dental hygienist
4. Other, namely ..........

Familiarity with oral care & nutrition for children
26. I find it important to go to the dentist regularly:
1. Yes
2. Not sure
3. No.
27. A hole in the milk teeth of my child is not good for the permanent teeth.
1. Yes
2. Not sure
3. No.
28. Food that contains sugar, can cause holes in my child's teeth?
1. Agree
2. Do not know
3. Do not agree
29. When is it best to give young children sugary foods and drinks?
1. With meals
2. Especially not with meals
3. When the child asks for it
4. I'm not sure
30. The teeth of a baby are damaged by allowing them to sleep in the bottle with milk
1. Agree
2. Do not know
3. Disagree
31. Bacteria from the mother's oral cavity can infect the baby teeth if the mother uses the same
spoon when feeding the baby.
1. Agree
2. Do not know
3. Disagree
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Oral care and nutrition
32. How often are your child's teeth brushed?
1. Never
2. Not every day
3. Once a day
4. Twice a day
5. Three times or more per day
33. How old was your child when his / her teeth were first brushed?
1. Between 6 months and 1 year
2. 1 to 2 years.
3. 2 to 3 years
4. 3 years or older
5. Can not remember
34. Who brushes the teeth of your child?
The child himself:
1. Never
2. sometimes
3. often
4. always
A parent
1. Never
2. sometimes
3. often
4. always
35. Do you check whether your child has brushed his / her teeth?
1. Never
2. sometimes
3. often
4. always
36. How often per day does your child eat something between meals (for example sweets, a cake,
fruit, etc.)?
1. Never
2. less than once a day
3. 1-2 times a day
4. 3-5 times a day
5. 6-10 times a day
6. more than 10 times a day
37. How do you rate the health of your child's teeth?
1. Very bad
2. Bad
3. Reasonable
4. Good
5. Excellent
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38. Had your child ever had a toothache in the past years?
1. Yes, see question 39
2. No.
39. If so, how often?
1. one time per year
2. two times a year
3. three times a year
4. More than three times a year
40. Does your child ever suffer from bleeding gums when brushing teeth?
1. Yes, see question 41
2. No.
41. If so, how often?
1. very occasionally
2. fairly often
3. often
4. always
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معلومات ﺇﻳﻀاﺣﻴﺔ عن االستبيان (موافقة مسبقة)
ائ اآلباء /األمهات/أولياء األمور،
أعز ي
ر
أمستدام .ر
تخرج اريد معرفه
لمشوع رسالﺔ
اسم وفاء الشناوي .أدرس يف كليﺔ لصحﺔ الفم واألسنان بجامعه ﺇنهوالند
ي
ي
ه
وما
األسنان،
وطب
الفم
صحﺔ
افق
ر
لم
المتوفرة
الخدمات
هولندا
ف
الالجئي
أطفال
يستخدم
مدي
اي
اىل
(استبيان)
ي
ي
ر
الت ﻳواجهونها يف هذا المجال.
العقبات ي
ر
الت ﻳتم طرﺣها يف االستبيان .ويتكون االستبيان من  41سؤاال يمكن اإلجابﺔ
ولمعرفﺔ ذلك ،أﺣتاج ﺇىل اإلجابﺔ عىل األسئلﺔ ي
ﺣواىل  20دقيقﺔ .وسوف تتم معالجﺔ جمﻴع البيانات مع ضمان رسيتها وتدمتها بعد المعالجﺔ
علﻴها يف
ي
رجاء ملء االستبيان من قبل أﺣد أفراد األرسة  :األب أو األم

مع و لمساعدتكم
شاكره لمشاركتكم ي
التوقﻴع
………..

هذا االستبيان خاص بصحﺔ الفم واألسنان لطفلك ،برجاء ملؤه بعنايﺔ وشكرا لحسن تعاونكم
رجاء ملء االستبيان من قبل أﺣد أفراد األرسة  :األب أو األم
البيانات الشخصيﺔ
 .1هل أنت:
)1
)2
)3

األم
األب
خالف ذلك...........................................................

 .2ما هو تاري خ ميالدك......
 .3أﻳن نشأت
أفغانستان
)1
سوريا
)2
أخرى ،وه...............................
)3
 .4أﻳن ولد أطفالك؟
أفغانستان
)1
سوريا
)2
وإال ه.....................................
)3
 .5كم عمر اطفالك؟
الطفل األول.................................
)1
الطفل الثان.................................
)2
الطفل الثالث.................................
)3
أخرى: ................................
)4
 .6كم عدد أطفالك؟
 oعدد الفتيان..........
 oعدد البنات..........
 .7ما ه ر
فتة أقامتك يف هولندا؟
ي
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)1
)2
)3
)4

1-3أشهر
4-6أشهر
7-12أشهر
أطول من  12شهر

 .8كم ﻳبلغ دخلك الشهري؟
0-200 €
)1
201-400
)2
401-600
)3
601-800
)4
801-1000
)5
<1000
)6
تعليم ﺣصلت عليه أم الطفل؟
 .9ما هو أعىل مستوى
ي
بدون تعليم
)1
االبتدان
)2
الثانوي
)3
التعليم المهن
)4
الجامع
)5
آخر ،حدد…………………………………………………..
)6
استخدام مرافق صحﺔ الفم و األسنان
األصىل؟
 .10كم مرة ذهبت مع طفلك ﺇىل طبيب األسنان يف بلدك
ي
 )1مرة واحدة ف السنة للمتابعة
 )2مرتي ف السنة للمتابعة
 )3فقط إذا كان طفل لديه ألم ف الفم
 )4نادرا أو أبدا
األصىل؟
اخصائ صحﺔ الفم األسنان يف بلدك
 .11كم مرة ذهبت مع طفلك ﺇىل
ي
ي
 )1مرة واحدة ف السنة
 )2مرتي ف السنة
 )3نادرا أو أبدا
أخصائ صحﺔ الفم و األسنان يف بلد اقامتك ،هل كنت تلجأ لشخص ما عىل
 . 12يف ﺣالﺔ عدم وجود طبيب أسنان أو
ي
علم بصحﺔ الفم و األسنان لمتابعﺔ طفلك؟
 )1مرة واحدة ف السنة للمتابعة
 )2مرتي ف السنة للمتابعة
 )3فقط إذا كان طفل لديه ألم ف الفم
 )4نادرا أو أبدا
 .13كم مرة تذهب مع طفلك ﺇىل طبيب األسنان يف هولندا ؟
 )1مرة واحدة ف السنة للمتابعة
 )2مرتي ف السنة للمتابعة
 )3فقط إذا كان طفل لديه ألم ف الفم
 )4نادرا أو أبدا
اخصائ صحﺔ الفم و األسنان أثناء وجودك يف هولندا ؟
 .14كم مرة تذهب مع طفلك ﺇىل
ي
 )1مرة واحدة ف السنة
 )2مرتي ف السنة
 )3أبدا
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العوائق عند استخدام مرافق طب و صحﺔ األسنان
 .15كيف يمكنك تحديد موعد طبيب األسنان لطفلك؟
 )1اذهب إىل مكتب االستقبال الكوا ()COA
 )2أترك شخص آخر يحدد ىل
بالبيد الصون
 )3أتصل بنفس ،مرتي إذا حصلت أوال عل اذن زيارة ر
البيد الصون
 )4أتصل بنفس ،ولكن ال افعل أي شء عندما أحصل عل ر
 .16ﺇىل أي مدى تمنعك مقاومﺔ طفلك من فحص أسنانه؟
 )1ليس عل اإلطالق
 )2قليال
 )3كثبا
 .17هل يمنعك ضﻴق الوقت من فحص أسنان طفلك؟
 )1ليس عل اإلطالق
 )2إىل حد ما
 )3نعم ،إىل حد كبب
 .18ما مدى سهولﺔ تحديد موعد مع طبيب األسنان /
أخصائ صحﺔ الفم و األسنان ؟
ي
 )1ليس من السهل
 )2سهلة إىل حد ما
 )3من السهل جدا
 .19ما مدى سهولﺔ الذهاب بطفلك لعياده الفم و األسنان؟
 )1ليس من السهل
 )2سهلة إىل حد ما
 )3من السهل جدا
 .20ما مدى سهولﺔ التواصل مع طبيب األسنان /
اخصائ صحﺔ الفم و األسنان؟
ي
 )1ليس من السهل
 )2سهلة إىل حد ما
 )3من السهل جدا
اإلضاف لالسنان) عقبﺔ أمامك للذهاب مع طفلك ﺇىل طبيب األسنان أو
(االساس أو
الصح
 .21هل يعتت نقص التأمي
ي
ي
ي
أخصائ صحﺔ الفم و األسنان ؟
ي
 )1ليس عل اإلطالق
 )2إىل حد ما
 )3نعم ،إىل حد كبب
أخصائ صحﺔ الفم
 .22ﺇذا لم يكن لديك وسيلﺔ مواصالت مناسبﺔ ،هل يمنعك ذلك من الذهاب ﺇىل طبيب األسنان أو
ي
واألسنان مع طفلك؟
 )1ليس عل اإلطالق
 )2إىل حد ما
 )3نعم ،إىل حد كبب
المعرفﺔ بمدى توافر خدمات طب وصحﺔ الفم و األسنان لألطفال
لطفىل
أخصائ صحﺔ األسنان
 .23ال أعرف ما ﺇذا كنت قادرا عىل تغطيﺔ تكاليف طبيب أسنان و  /أو
ي
ي
 )1نعم
 )2ال.
ر
ر
لطفىل
أخصائ صحﺔ الفم و األسنان
الت سيحتاجها طبيب األسنان و  /أو
 .24أنا عىل علم
ي
ي
بمقدرئ عىل سداد التكاليف ي
ي
الصح
تأمﻴت
من خالل
ي
ي
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)1
)2

نعم ،ما ه شكة التأمي............................
ال.

يعائ من ألم يف فمه ،ﺇىل أﻳن ستذهب ؟
 .25ﺇذا الﺣظت أن طفلك
ي
 )1جبان أو معارف
 )2مشف صح
 )3طبيب أسنان /اخصان صحة الفم و األسنان

المعرفﺔ بصحﺔ الفم و االسنان وتغذيﺔ األطفال
 .26أرى أن من المهم الذهاب ﺇىل طبيب األسنان بانتظام:
 )1نعم
 )2غب متأكد
 )3ال.
 .27تسوس ف االسنان اللبنيﺔ لطفىل سﻴؤثر بشكل ر
مبارس عىل األسنان الدائمﺔ.
ي
ي
 )1نعم
 )2غب متأكد
 )3ال.
طفىل؟
 .28الطعام الذي يحتوي عىل السكر يمكن أن يسبب تسوس يف أسنان
ي
 )1أوافق
 )2ال أعرف
 )3ال توافق
ر
 .29ر
والمشوبات السكريﺔ؟
مت يكون مناسبا ﺇعطاء األطفال الصغار األطعمﺔ
 )1مع وجبات الطعام
 )2بي وجبات الطعام
 )3عندما يطلب الطفل ذلك
 )4لست متأكدا
 .30تتضر أسنان الطفل برضاعته من زجاجﺔ الحليب أثناء النوم
 )1أوافق
 )2ال أعرف
 )3ال أوافق
 .31البكتتيا من فم األم يمكن أن تصيب سن الطفل ﺇذا كانت األم تستخدم نفس الملعقﺔ عند تغذيﺔ الطفل.
 )1أوافق
 )2ال أعرف
 )3ال أوافق
العنايﺔ بصحﺔ الفم والتغذيﺔ
 .32كم مرة ﻳتم تنظيف أسنان طفلك؟
 )1أبدا
 )2ليس كل يوم
 )3مرة واحدة ف اليوم
 )4مرتي ف اليوم
 )5ثالث مرات أو ر
أكب ف اليوم الواحد
 .33كم كان عمر طفلك عندما نظفت أسنانه؟
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)1
)2
)3
)4
)5

بي  6أشهر و  1سنة
1إىل  2سنوات.
2إىل  3سنوات
3سنوات أو ر
أكب
ال يمكن أن نتذكر

 .34من الذي يفرش أسنان طفلك؟
الطفل نفسه:
 )1أبدا
 )2أحيانا
 )3ف كثب من األحيان
 )4دائما
أﺣد الوالدﻳن
 )1أبدا
 )2أحيانا
 )3ف كثب من األحيان
 )4دائما
 .35هل تتحقق من تنظيف طفلك ألسنانه؟
 )1أبدا
 )2أحيانا
 )3ف كثب من األحيان
 )4دائما
 .36كم مرة يف الﻴوم يأكل طفلك شيئا ما بي الوجبات (عىل سبيل المثال الحلويات ،كعكﺔ ،الفاكهﺔ ،الخ)؟
 )1أبدا
 )2أقل من مرة واحدة ف اليوم
1-2 )3مرات ف اليوم
3-5 )4مرات ف اليوم
6-10 )5مرات ف اليوم
ر
أكب من  10مرات ف اليوم
)6
 .37ما تقﻴيمك لصحﺔ أسنان طفلك؟
 )1سيئة للغاية
 )2سيئة
 )3معقول
 )4جيد
 )5ممتازة
الماض؟
 .38هل اشتىك طفلك من ألم يف األسنان العام
ي
 )1نعم ،انظر السؤال 39
 )2ال.
 .39ﺇذا كان األمر كذلك ،كم مرة؟
 )1مرة ف السنة
 )2مرتي ف السنة
 )3ثالث مرات ف السنة
ر
أكب من ثالث مرات ف السنة
)4
 .40هل عائ طفلك يف أي وقت مض من نزيف اللثﺔ عند تنظيف األسنان؟
 )1نعم ،انظر السؤال 41
 )2ال.

40

Toetscode 3013BA442A, Toetsnaam: Afstudeerthesis, Student: ElShennawy, 520384, OMZ 12,
Periode: 4, Inleverdatum: 30-04-2018, Docent: Lisette Velthuizen en Eva Wartewig.
 فكم مرة؟، ﺇذا كان األمر كذلك.41
) جدا ف بعض األحيان1
) إىل حد ما ف كثب من األحيان2
) ف كثب من األحيان3
) دائما4
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Bijlage 2. Herkomstlanden van vluchtelingenouders
Herkomst ouders
Afghanistan
Armenia
Angola
Azerbeidzjan
China
Egypt
Eritrea
Ethiopië
Georgia
Irak
Iran
Kenia
Libanon
Libië
Marokko
0eganda
Oekraïne
Pakistan
Rusland
Turkije
Servië
Sierra Leone
Somalië
Syrië
Tanzania
Togo
Algeria
Zuid Afrika
Ghana

42

Freq.
5
9
2
1
6
1
6
2
2
14
3
1
1
2
2
2
2
3
1
1
1
2
5
12
1
2
1
1
1

(%)
5.5
9.9
2.2
1.1
6.6
1.1
6.6
2.2
2.2
15.4
3.3
1.1
1.1
2.2
2.2
2.2
2.2
3.3
1.1
1.1
1.1
2.2
5.5
13.2
2.2
1.1
1.1
1.1
1.1
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Bijlage 3. Informatie kaart en beoordeling na de behandeling

43

