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Samenvatting 
Ontwerpfase: Het doel van dit onderzoek is om bij jeugdartsen en -verpleegkundigen te meten of er 
omwille van bijscholing een verschil is in kennis en of er een verschil is in meningen omtrent 
taakverantwoordelijkheid, zelf ingeschatte kennis en bekwaamheid betreffende de mondgezondheid 
bij kinderen van nul tot vier jaar. Daarnaast wordt gemeten in welke mate zij behoefte hebben om 
bijscholing te volgen en up-to-date te blijven over de mondgezondheid bij kinderen. Tevens wordt 
gemeten in welke mate zij het haalbaar vinden om bepaalde tandheelkundig gerelateerde 
handelingen uit te voeren gedurende een standaard consult en up-to-date te blijven.  
Onderzoeksfase: Op T0 is een schriftelijke vragenlijst uitgezet bij jeugdartsen en -verpleegkundigen 
van de GGD. Vervolgens is een maand later door de Mondzorgkunde student bijscholing gegeven 
over de mondgezondheid bij kinderen van nul tot vier jaar. De T1 meting heeft een maand na de 
bijscholing plaatsgevonden. De resultaten van de vragenlijsten zijn in ‘IBM SPSS statistics 24’ middels 
beschrijvende en toetsende statistiek geanalyseerd.  
Resultaten: In de totaalscores van de kennisvragen is een statistisch significant verschil gemeten bij 
de participanten die wel en geen bijscholing hebben gevolgd. In de totaalscores van de stellingen die 
binnen het onderdeel taakverantwoordelijkheid vallen is geen statistisch significant verschil 
gemeten. De participanten hebben een neutrale mening over het doorsturen naar een specialist en 
een grote spreiding in mening inzake het controleren op tandplaque en zuigflescariës. Na het volgen 
van bijscholing zijn zij het meer eens met de stellingen dat zij voldoende kennis hebben om 
verschillende tandheelkundig gerelateerde handelingen aan de orde te brengen gedurende een 
standaard consult en zich bekwaam genoeg voelen om voorlichting en/of advies te geven inzake 
deze tandheelkundig gerelateerde handelingen en het onderwerp cariës.  
Conclusie: De participanten hebben na het volgen van bijscholing een statistisch significant hogere 
totaalscore in kennis gescoord ten opzichte van de participanten die geen bijscholing hebben 
gevolgd. Op het gebied van taakverantwoordelijkheid is geen statistisch significant verschil gemeten 
in de meningen van de participanten die wel en geen bijscholing hebben gevolgd. Na het volgen van 
bijscholing voelen de participanten zich meer bekwaam en zijn zij van mening dat zij meer kennis 
hebben. Voor en na het volgen van bijscholing hebben zij even veel behoefte om bijscholing te 
volgen en up-to-date te blijven over de mondgezondheid van deze kinderen. Bovendien vinden zij 
het haalbaar om bepaalde tandheelkundig gerelateerde handelingen uit te voeren gedurende een 
standaard consult en up-to-date te blijven.  
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Initiatieffase 
Hoewel de cariësprevalentie bij 5-jarige kinderen in de laatste jaren is verbeterd, is het nog steeds 
niet optimaal. Cariës kan namelijk grotendeels voorkomen worden mits het voedingsgedrag en de 
mondhygiëne op peil zijn (Signalement Mondzorg, 2018; Harris et al., 2004; Ivoren kruis, 2011). Uit 
onderzoek is gebleken dat het aanleren van adequaat gedrag aan ouders met betrekking tot de 
mondverzorging van hun kinderen en een patiëntgerichte terugkom-interval bij de 
mondzorgprofessional, in vergelijking met een standaard terugkom-interval van een half jaar, 
driemaal effectiever is in het voorkomen van cariës (Vermaire, 2013). Slechts 34% van de kinderen 
heeft in de eerste vier levensjaren een tandheelkundig consult gehad en maar liefst 95% van deze 
kinderen gaat naar het consultatiebureau (CBS, 2019; Schuller & Verlinden, 2017). Dit is de reden dat 
er al op het consultatiebureau extra aandacht moet worden besteed aan de mondgezondheid van de 
kinderen.  
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Ontwerpfase 

De cariësprevalentie bij kinderen in Nederland is nog te hoog. Bij de 5-jarige kinderen heeft slechts 
35,5% een gaaf gebit. Bij de 11-jarigen is dit 26%, bij de 17-jarigen 5,5% en bij de 23-jarigen 1% 
(Signalement mondzorg, 2017). Er moet dus drastisch iets veranderen. Cariës is de meest 
voorkomende mondziekte bij kinderen en heeft een effect op hun levenskwaliteit. Wanneer kinderen 
last hebben van cariës, worden er namelijk beperkingen in onder andere het eten, spelen en slapen 
ondervonden (Van Palenstein Helderman, 2011). Om cariës te stabiliseren en/of toekomstige cariës 
te voorkomen, kan de mondzorgprofessional de ouder informeren, instrueren en adviezen geven om 
de mondhygiëne en het voedingspatroon van het kind te optimaliseren. Als de existentie van cariës 
verlaagd kan worden bij kinderen van nul tot vier jaar, zal het zich op latere leeftijd ook minder 
frequent bij hen voordoen. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat kinderen met cariës in het 
melkgebit, drie keer meer kans hebben om cariës te ontwikkelen in het blijvend gebit (Li & Wang 
2002). De invoering van het NOCTP oftewel Gewoon Gaaf, richt zich op de optimale uitvoering van de 
ouders bij de mondhygiëne van het kind (Gewoon Gaaf, z.d.). Hoewel het een optimale invoering is, 
gebeurt er echter niks als de ouder niet, of niet routinematig naar de mondzorgprofessional gaat. 
Zoals al eerder is vermeld heeft slechts 34% van de kinderen in de eerste vier levensjaren een 
tandheelkundig consult gehad (CBS, 2019). Daarentegen gaat maar liefst 95% van de kinderen in de 
eerste vier levensjaren naar het consultatiebureau (Schuller & Verlinden, 2017). Dit is de reden dat de 
preventie van cariës bij kinderen al bij consultatiebureaus tot stand moet worden gebracht.  
 
Sinds april 2017 is het onderzoeksproject ‘Gezonde peutermonden’ van start gegaan. Met dit project 
zal een mondzorgcoach, gedurende een standaard consult op het consultatiebureau, de preventieve 
mondzorg aanbieden (Gezonde peutermonden, 2018). Voor het project worden vierhonderd 
kinderen enkele jaren gevolgd en tweehonderd daarvan begeleid door een mondzorgcoach 
(Doeleman, 2018). De resultaten van het onderzoek zullen in 2022 gepubliceerd worden. Echter is 
het door een tekort aan mondhygiënisten nog niet zeker of er in de toekomst genoeg 
mondzorgprofessionals op het consultatiebureau zullen werken (Adriaanse, 2017). Daarnaast is de 
respons van de ouders inzake de deelname aan het project nog niet heel hoog; de ouders denken 
vaak dat het geld kost of veel extra tijd in beslag neemt (Doeleman, 2018). Hierdoor is het nog niet 
zeker of het project in de toekomst genoeg invloed zal hebben op de mondgezondheid van de 
kinderen.  
 
Een andere mogelijkheid is dat de jeugdartsen en -verpleegkundigen bijgeschoold worden. Indien zij 
gedurende een standaard consult bijvoorbeeld vroegtijdige cariës en/of afwijkingen in de mond 
waarnemen, kunnen zij het kind doorsturen naar de mondzorgprofessional, korte instructies en tips 
geven en/of het belang van de mondzorgprofessional benadrukken. Uit het onderzoek van Parkash 
et al. (2006) is gebleken dat de meerderheid van de Canadese kinderartsen hun rol in de 
mondgezondheid belangrijk vindt. Echter blijkt er een gebrek aan tandheelkundige kennis en 
training, wat ervoor zorgt dat de kinderartsen worden belemmerd een actievere rol te spelen bij de 
bevordering van de mondgezondheid van de kinderen.  
 
Het doel van dit onderzoek is om bij jeugdartsen en -verpleegkundigen te meten of er omwille van 
bijscholing een verschil is in kennis en of er een verschil is in meningen omtrent 
taakverantwoordelijkheid, zelf ingeschatte kennis en bekwaamheid betreffende de mondgezondheid 
bij kinderen van nul tot vier jaar. Daarnaast wordt gemeten in welke mate de jeugdartsen en -
verpleegkundigen behoefte hebben om bijscholing te volgen en up-to-date te blijven over de 
mondgezondheid bij kinderen. Tevens wordt gemeten in welke mate zij het haalbaar vinden om 
bepaalde tandheelkundig gerelateerde handelingen uit te voeren gedurende een standaard consult 
en up-to-date te blijven. Aan de hand van de volgende onderzoeksvragen zal het doel worden 
behaald: 
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- Is er een verschil in kennis bij de jeugdartsen en -verpleegkundigen die wel bijscholing 
hebben gevolgd ten opzichte van de jeugdartsen en -verpleegkundigen die geen bijscholing 
hebben gevolgd betreffende de mondgezondheid bij kinderen van nul tot vier jaar?  

- Is er een verschil in taakverantwoordelijkheid bij de jeugdartsen en -verpleegkundigen die 
wel bijscholing hebben gevolgd ten opzichte van de jeugdartsen en -verpleegkundigen die 
geen bijscholing hebben gevolgd betreffende de mondgezondheid bij kinderen van nul tot 
vier jaar?  

- Is er een verschil in zelf ingeschatte kennis bij de jeugdartsen en -verpleegkundigen wel 
bijscholing hebben gevolgd ten opzichte van de jeugdartsen en -verpleegkundigen die geen 
bijscholing hebben gevolgd betreffende de mondgezondheid bij kinderen van nul tot vier 
jaar?  

- Is er een verschil in bekwaamheid bij de jeugdartsen en -verpleegkundigen die wel 
bijscholing hebben gevolgd ten opzichte van de jeugdartsen en -verpleegkundigen die geen 
bijscholing hebben gevolgd betreffende de mondgezondheid bij kinderen van nul tot vier 
jaar?  

- In welke mate hebben de jeugdartsen en -verpleegkundigen behoefte om bijscholing te 
volgen over de mondgezondheid bij kinderen van nul tot vier jaar en is er een verschil tussen 
de jeugdartsen en -verpleegkundigen die wel bijscholing hebben gevolgd ten opzichte van de 
jeugdartsen en -verpleegkundigen die geen bijscholing hebben gevolgd? 

- In welke mate hebben de jeugdartsen en -verpleegkundigen behoefte om up-to-date te 
blijven over de mondgezondheid bij kinderen van nul tot vier jaar en is er een verschil tussen 
de jeugdartsen en -verpleegkundigen die wel bijscholing hebben gevolgd ten opzichte van de 
jeugdartsen en -verpleegkundigen die geen bijscholing hebben gevolgd? 

- In welke mate vinden de jeugdartsen en -verpleegkundigen het haalbaar om up-to-date te 
blijven over de mondgezondheid bij kinderen en bepaalde tandheelkundig gerelateerde 
handelingen uit te voeren gedurende een standaard consult en is er een verschil tussen de 
jeugdartsen en -verpleegkundigen die wel bijscholing hebben gevolgd ten opzichte van de 
jeugdartsen en -verpleegkundigen die geen bijscholing hebben gevolgd? 
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Onderzoeksfase 
Onderzoeksdesign 
Het onderzoeksdesign betreft een cohortonderzoek, omdat een specifiek gekozen groep voor een 
periode van drie maanden is gevolgd. In deze drie maanden zijn twee meetmomenten afgenomen 
(T0 en T1) en is één bijscholing gegeven. Dit gebeurt prospectief: het eerste meetmoment (T0) vindt 
plaats vanuit de bestaande situatie en het tweede meetmoment (T1) vier weken nadat de 
Mondzorgkunde student de jeugdartsen en -verpleegkundigen heeft bijgeschoold. Deze twee 
meetmomenten zijn vervolgens met elkaar vergeleken; er wordt onderzocht of de bijscholing effect 
heeft gehad op de kennis en meningen van de jeugdartsen en -verpleegkundigen (Aartman & van 
Looveren, 2007). Dit is een niet-WMO-plichtig onderzoek, er is namelijk geen sprake van een 
medisch-wetenschappelijk onderzoek. Eveneens worden de participanten niet aan handelingen 
onderworpen en worden hen geen gedragsregels opgelegd (CCMO, 2018). 

 

Steekproef 
GGD Zaanstreek-Waterland is onder meer een consultatiebureau in de regio Zaanstreek Waterland. 
Bij de GGD werken onder andere jeugdartsen en -verpleegkundigen. Om de vier weken is er een 
verplichte scholingsochtend voor werkende professionals van de GGD, waaronder veertig 
jeugdartsen, zestig jeugdverpleegkundigen en een aantal co-assistenten. Deze jeugdartsen en -
verpleegkundigen zullen participeren in dit onderzoek. De deelnemende jeugdartsen en -
verpleegkundigen dienen te werken bij de GGD, beheersing van de Nederlandse taal te hebben en 
regelmatig standaard consulten te hebben met kinderen van nul tot vier jaar. Daarnaast dienen zij 
een informed consent te ondertekenen. Al het andere personeel van de GGD wordt uit dit onderzoek 
geëxludeerd. Hieronder vallen: doktersassistenten, pedagogen, psychologen, receptionisten en 
stagiaires. 
 

Procedure  
Het eerste meetmoment (T0) vindt plaats bij een van de verplichte scholingsochtenden van de 
werknemers van GGD Zaanstreek-Waterland. Bij deze verplichte scholingsochtend zullen circa 110 
jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, pedagogen en co-assistenten aanwezig zijn. Gedurende de 
pauze van 30 minuten dient de vragenlijst ingevuld te worden. Omdat de staf-jeugdverpleegkundige 
van mening is dat de vragenlijst te veel items en pagina’s bevat en dit de participanten af kan 
schrikken, is zij op het idee gekomen om een klein boekje te maken. Hierdoor krijgen de 
participanten niet negen a4’tjes, maar een dubbelzijdig boekje in a5-formaat. De eerste pagina bevat 
een informed consent, deze dienen de participanten te ondertekenen. Gedurende het invullen van 
de vragenlijst is de Mondzorgkunde student aanwezig en mogen de participanten geen informatie 
opzoeken.  
 
Het tweede gedeelte van dit onderzoek vindt één maand na het eerste meetmoment plaats, 
eveneens bij een verplichte bijscholingsochtend van de werknemers van GGD Zaanstreek-Waterland.  
De mondzorgkunde student krijgt twee bijscholingsrondes van 60 minuten om twee (verschillende) 
groepen jeugdartsen en -verpleegkundigen bij te scholen, met hen te discussiëren en vragen te 
beantwoorden omtrent de mondgezondheid bij kinderen van nul tot vier jaar. Deze bijscholing bevat 
informatie over: het signalement Mondzorg 2018, gezonde peutermonden, TNO 2017, voeding, het 
basisadvies Ivoren Kruis, poetsen, cariës, mondgewoontes, open mondgedrag, gevolgen 
mondademhaling en adviezen betreffende het afleren van mondgewoontes en doorbraak van het 
melkgebit (zie bijlage 3). Gedurende de bijscholing is er bewust voor gekozen meer aandacht te 
besteden aan de onderwerpen cariës en mondgewoonten. In de handleiding voor de werknemers 
van GGD Zaansteek-Waterland worden deze onderwerpen namelijk minder uitgebreid ter sprake 
gebracht. Van de 30 dia’s bevatten veertien dia’s informatie betreffende de onderwerpen cariës en 
mondgewoonten. Aan de overige onderwerpen wordt gedurende de bijscholing minder aandacht 
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besteed: voeding (2 dia’s), poetsen (2 dia’s), het eerste tandartsbezoek (1 dia) en doorbraak van het 
melkgebit (1 dia). Daarnaast is er gelegenheid om te discussiëren over de handelingen betreffende 
de mondgezondheid bij een standaard consult, taakverantwoordelijkheid, kennisniveau, 
haalbaarheid en behoefte.  
 
Het tweede meetmoment (T1) van dit onderzoek vindt één maand na de bijscholing plaats. Bij het 
tweede meetmoment wordt dezelfde schriftelijke vragenlijst nogmaals in de pauze van een 
verplichte bijscholingsochtend, onder toezicht van de Mondzorgkunde student en zonder 
mogelijkheid tot het opzoeken van informatie, ingevuld door de jeugdverpleegkundigen. Enkel bij de 
demografische kenmerken zijn twee vragen bijgevoegd. Omdat de jeugdartsen en -verpleegkundigen 
bij deze verplichte scholingsochtend op dezelfde dag en tijd op afzonderlijke locaties zitten, heeft de 
Mondzorgkunde student ervoor gekozen bij de jeugdverpleegkundigen aanwezig te zijn. Dit omdat er 
meer jeugdverpleegkundigen dan jeugdartsen zijn en er dus (hopelijk) meer vragenlijsten worden 
ingevuld. De vragenlijsten voor de jeugdartsen worden, inclusief instructies, meegegeven met een 
van de werkende jeugdartsen bij de GGD Zaanstreek-Waterland.  
 

Meetinstrument en uitkomstmaten 
Het meetinstrument in dit onderzoek is een vragenlijst (zie bijlage 1). De vragenlijst bestaat uit acht 
onderdelen. Op T0 bestaat het eerste onderdeel uit zes demografische vragen. Op T1 zijn nog twee 
demografische vragen toegevoegd: ‘Heeft u de eerste vragenlijst ingevuld?’ en ‘Heeft u de bijscholing 
gevolgd?’ (zie bijlage 2).  
 
Het tweede onderdeel bestaat uit kennisvragen. Deze kennisvragen zijn onderverdeeld in de 
onderwerpen: voeding, poetsen, cariës, mondgewoontes, het eerste tandartsbezoek en doorbraak 
van het melkgebit. De vragen zijn geformuleerd op basis van de handleidingen Tjalsma-Smit (2005) 
en GGD Zaanstreek-Waterland Jeugdgezondheidszorg (2018), het Advies Cariëspreventie van Ivoren 
Kruis (2011) en het boek van Veerkamp, Stel, van Amerongen & Martens (2009). De totaalscore die 
behaald kan worden heeft een spreiding van 0 tot 22.  
 
Vanaf het derde onderdeel geven de participanten met behulp van de 5-punts Likert-schaal hun 
mening over de taakverantwoordelijkheid, zelf ingeschatte kennis met betrekking tot deze 
taakverantwoordelijkheden, behoefte, zelf ingeschatte kennisniveau en bekwaamheid met 
betrekking tot de mondgezondheid bij kinderen van o-4 jaar en haalbaarheid. Middels de Likert-
schaal geven de participanten met helemaal mee eens (1), eens (2), neutraal (3), oneens (4) of 
helemaal mee oneens (5) aan in hoeverre zij het eens zijn met de stellingen.  
 
Bij het onderdeel ‘taakverantwoordelijkheid’ geven de participanten aan of zij het hun taak vinden 
om zich gedurende een standaard consult bezig te houden met de mondgezondheid van de kinderen. 
De totaalscore die behaald kan worden heeft een spreiding van 11 (helemaal mee eens) tot 55 
(helemaal mee oneens). 
 
Bij het onderdeel ‘zelf ingeschatte kennis’ geven de participanten aan of zij vinden dat zij voldoende 
kennis hebben om de onderwerpen onder het kopje taakverantwoordelijkheid aan de orde te 
brengen gedurende een standaard consult. Ook zullen zij aangeven of zij zich bekwaam genoeg 
voelen om voorlichting en/of advies te geven over de desbetreffende onderwerpen. Vanaf dit 
onderdeel zal geen totaalscore worden berekend, de stellingen zullen enkel individueel geanalyseerd 
worden.  
 
In het vijfde onderdeel geven de participanten aan of zij behoefte hebben om bijscholing te volgen 
over de mondgezondheid bij kinderen van 0-4 jaar. Daarnaast zullen zij aangeven of zij behoefte 
hebben om up-to-date te blijven over de mondgezondheid van deze kinderen. 
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Bij het onderdeel ‘zelf ingeschatte kennisniveau’ geven de participanten aan of zij vinden dat zij 
voldoende kennis hebben op het gebied van de onderwerpen: cariës, mondgewoontes, voeding, 
poetsen, het eerste tandartsbezoek en doorbraak van het melkgebit. 
 
Bij het onderdeel ‘zelf ingeschatte bekwaamheid’ geven de participanten aan of zij zich bekwaam 
genoeg voelen om voorlichting en/of adviezen te geven op het gebied van de onderwerpen cariës, 
mondgewoontes, voeding, poetsen, het eerste tandartsbezoek en de doorbraak van het melkgebit.  
 
In het achtste onderdeel zullen de participanten middels de Likert-schaal hun mening geven over de 
haalbaarheid met betrekking tot tijd, wat betreft het uitvoeren van verscheidene handelingen en het 
geven van adviezen gedurende een standaard consult. Bovendien zullen zij aangeven of het volgens 
hen haalbaar is om up-to-date blijven over de mondgezondheid door middel van bijscholing.  
 
Om de indruks- en inhoudsvaliditeit van de vragenlijst en de PowerPointpresentatie te waarborgen 
is het meerdere keren gecontroleerd en beoordeeld door twee klinisch epidemiologen. Bovendien 
hebben de Mondzorgkunde student en klinisch epidemiologen meerdere bijeenkomsten gehad 
waarin per vraag de begripsvaliditeit is beoordeeld; telkens is gekeken of de vragen van het juiste 
niveau zijn en daadwerkelijk vragen wat er gemeten dient te worden (Swaen, 2017). 
 

Data-analyse  
Beschrijvende statistiek 
De resultaten van de vragenlijsten zijn geanalyseerd met behulp van het statistische 
computerprogramma ‘IBM SPSS statistics 24’. De demografische gegevens zijn weergegeven door 
middel van beschrijvende statistiek. Als centrum- en spreidingsmaten zijn frequenties en percentages 
genoteerd. Daarnaast is met behulp van de Kolmogorov-smirnov toets berekend of de continue 
variabelen normaal verdeeld zijn. Indien deze variabelen normaal verdeeld zijn (>0,05) wordt een 
gemiddelde (standaarddeviatie) gepresenteerd en indien zij niet normaal verdeeld zijn (<0,05) een 
mediaan (min-max).  

 
Toetsende statistiek 
Indien uit de Kolmogorov-smirnov toets is gebleken dat de continue variabelen niet normaal 
verdeeld zijn (p<0,05), is er gebruik gemaakt van de Mann-Whitney U toets. De t-toets is 
gehandhaafd wanneer de continue variabelen wel normaal verdeeld zijn (p>0,05). Middels deze twee 
toetsen is gekeken of er een statistisch significant verschil is bij jeugdartsen en -verpleegkundigen die 
wel bijscholing hebben gevolgd ten opzichte van jeugdartsen en -verpleegkundigen die geen 
bijscholing hebben gevolgd. Wanneer de p-waarde kleiner is dan 0,05, is er een statistisch significant 
verschil en geeft dit aan dat het verschil tussen de participanten die wel en geen bijscholing hebben 
gevolgd niet op toeval is berust.  
 
Met behulp van de Cronbach’s alpha is de interne consistentie van de correlerende items in de 
vragenlijst berekend. Voor de vragen die binnen het onderdeel kennis vallen, is een Cronbach’s alpha 
van 0,562 berekend en voor de stellingen die binnen het onderdeel taakverantwoordelijkheid vallen 
een Cronbach’s alpha van 0,800. Een Cronbach’s alpha van 0,562 wijst erop dat de interne 
consistente van de correlerende items die binnen het onderdeel kennis vallen slecht is. Een 
Cronbach’s alpha van 0,800 wijst erop dat de interne consistentie van de correlerende items die 
binnen het onderdeel taakverantwoordelijkheid vallen acceptabel is (Kreulen, z.d.). 
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Resultaten 

Demografische gegevens 
Op T0 hebben in totaal dertien jeugdartsen en zestien jeugdverpleegkundigen de vragenlijst 
ingevuld. De mediaan leeftijd is op T0 36 (23-60). Dertien participanten hebben een WO-opleiding 
gevolgd, vijftien participanten een HBO-opleiding en één participant een MBO-opleiding. Op T1 
hebben in totaal acht jeugdartsen en 22 jeugdverpleegkundigen de vragenlijst ingevuld, hier is de 
mediaan leeftijd 38 (25-57). Elf participanten hebben op T1 een WO-opleiding gevolgd, achttien 
participanten een HBO-opleiding en één participant een MBO-opleiding. Van de 30 participanten op 
T1, hebben achttien de vragenlijst op T0 ingevuld en veertien bijscholing gevolgd. Door de grote 
verscheidenheid aan (het aantal) jeugdartsen en -verpleegkundigen die de vragenlijsten op T0 en/of 
T1 hebben ingevuld en de bijscholing hebben gevolgd, is ervoor gekozen de participanten die de 
bijscholing wel hebben gevolgd, te vergelijken met de participanten die de bijscholing niet hebben 
gevolgd op T1 (zie tabel 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabel 1. De baseline gegevens.   
 T0  T1 

N 29 30 
Leeftijd med (min-max) 36 (23-60) 38 (25-57) 
Functie n(%) 
Jeugdarts  
Jeugdverpleegkundige  

 
13 (44,8) 
16 (55,2) 

 
8 (26,7) 
21 (73,3) 

Werkervaring n(%) 
0-1 Jaar  
1-2 jaar  
2-5 jaar  
5-10 jaar  
>10 jaar  

 
9 (31,0) 
6 (20,7) 
3 (10,3) 
3 (10,3) 
8 (27,6) 

 
7 (23,3) 
3 (10,0) 
3 (10,0) 
8 (26,7) 
9 (30,0) 

Opleidingsniveau n(%) 
WO  
HBO  
MBO  

 
13 (44,8) 
15 (51,7) 
1 (3,4) 

 
11 (36,7) 
18 (60,0) 
1 (3,3) 

Bijscholing met betrekking tot mondzorg n(%) 
Ja  
Nee  

 
8 (27,6) 
21 (72,4) 

 
17 (56,7)) 
13 (43,3) 

Op welke manier bijscholing n(%) 
Congres  
Cursus  
Nascholing  
Lezing  
Anders, namelijk: 
 - dagdeel tijdens opleiding TNO  
- vóór geneeskunde studie, mondzorgkundig 
opleiding 
- klinisch les 
-nascholing en lezing 
- TNO  
- opleiding tot jeugdarts 

 
0 (0) 
0 (0) 
2 (6,9) 
0 (0) 
 
3 (10,3) 
 
1 (3,4) 
1 (3,4) 
1 (3,4) 
1 (3,4) 
1 (3,4) 

 
1 (3,3) 
1 (3,3) 
8 (26,7) 
1 (3,3) 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
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Beschrijvende en toetsende statistiek 
De totaalscore van de kennisvragen die behaald kan worden heeft een spreiding van 0 tot 22. De 
mediaan van de totaalscore is op T0 11 (6-8), op T1 is de mediaan van de participanten die geen 
bijscholing hebben gevolgd 12 (6-14) en de mediaan van de participanten die wel bijscholing hebben 
gevolgd 13 (9-17). Het verschil in kennis bij de jeugdartsen en -verpleegkundigen die wel bijscholing 
hebben gevolgd ten opzichte van de jeugdartsen en -verpleegkundigen die geen bijscholing hebben 
gevolgd op T1 is statistisch significant verschillend (p=0,05) (zie tabel 2).  

 
Tabel 2. Totaalscore kennisvragen (T0: n29, T1: n14). 

 Bijscholing niet 
gevolgd 

Bijscholing wel 
gevolgd 

P-waarde 

Totaalscore kennisvragen med (min-max)    

T0 11,0 (6,0-18,0)   
T1 12,0 (6,0-14,0)  13,0 (9,0-17,0) 0,05* 

De p-waarde is met behulp van de Mann-Whitney U toets berekend. 
*Verschillen worden statistisch significant beschouwd bij een p-waarde <0,05.  

 
De antwoorden van de participanten omtrent de uitvoering van verschillende tandheelkundig 
gerelateerde handelingen worden per stelling weergegeven (zie tabel 3). Op T0 en T1 hebben de 
participanten enkel een neutrale mening over de stelling dat zij het hun taakverantwoordelijkheid 
vinden om het kind indien nodig door te sturen naar een specialist (zie stelling 36, tabel 3). Bij de 
overige stellingen, omtrent het uitvoeren van verschillende tandheelkundige handelingen, geven de 
participanten op T0 en T1 (met een mediaan van 1, 1,5, 2 en 2,5) aan dat zij van mening zijn dat het 
meer hun taakverantwoordelijkheid is. Opvallend is de grote spreiding van helemaal eens tot 
helemaal oneens bij het controleren op tandplaque en zuigflescariës (zie stellingen 31 en 32).  
 
De participanten die wel bijscholing hebben gevolgd vinden de stellingen inzake het kort informeren 
over het effect van eten, drinken en de zuigfles op het cariësrisico, kort controleren op tandplaque 
tijdens een standaard consult, vragen of er al een eerste tandartsbezoek heeft plaatsgevonden, 
informeren naar het duim- en speengebruik van het kind en hier advies over geven meer hun 
taakverantwoordelijkheid ten opzichte van de participanten die geen bijscholing hebben gevolgd (zie 
stellingen 30, 31, 33, 35 en 37). 
 
 
 
 
 
 

- tijdens opleiding een lesdag 
- dagdeel via opleiding arts m&o 1e fase 
- opdrachten a106 
- via GGD 5e dinsdagscholing 
- +-10 min van bijscholing 
Niet van toepassing  
Missing 

1 (3,4) 
- 
- 
- 
- 
18 (62,1) 
- 

- 
1 (3,6) 
1 (3,6) 
1 (3,6) 
1 (3,6) 
12 (40,0) 
2 (6,7) 

Vragenlijst op T0 ingevuld n(%) 
Ja 
Nee 

 
- 
- 

 
18 (60,0) 
12 (40,0) 

Bijscholing 29-08-2019 gevolgd n(%) 
Ja 
Nee 

 
- 
- 

 
14 (46,7) 
16 (53,3) 
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Tabel 3. Antwoorden participanten per stelling taakverantwoordelijkheid. 
 T0 

Med (min-max) 
T1 
Med (min-max) 

(Stelling) Ik vind het mijn taak om: n29 Bijscholing niet 
gevolgd 
n14 

Bijscholing wel 
gevolgd n12 

(29) ouders/verzorgers kort te informeren over de 
mondverzorging van het kind  

1,0 (1-2) 1,0 (1-2) 1,0 (1-2) 

(30) ouders/verzorgers kort te informeren over de 
relatie van eten en drinken en het risico op cariës  

2,0 (1-3) 1,5 (1-3) 1,0 (1-2) 

(31) tijdens een standaard consult kort de voortanden 
van het kind te controleren op tandplaque  

2,0 (1-5) 3,5 (1-4) 2,0 (1-4) 

(32) tijdens een standaard consult kort de voortanden 
van het kind te controleren op zuigflescariës 

2,0 (1-5) 2,5 (1-4) 2,5 (1-4) 

(33) ouders/verzorgers te vragen of er al een eerste 
tandartsbezoek heeft plaatsgevonden  

1,0 (1-3) 2,0 (1-3) 1,5 (1-2) 

(34) ouders/verzorgers te stimuleren om met hun 
kinderen de tandarts te bezoeken 

1,0 (1-2) 1,5 (1-3) 1,5 (1-2) 

(35) naar het duim- en speengebruik van het kind bij 
ouders/verzorgers te informeren en hier advies over 
te geven  

1,0 (1-3) 2,0 (1-2)  1,5 (1-3) 

(36) het kind op latere leeftijd (1,5 jaar), wanneer de 
zuigbehoefte nog niet is afgeleerd, door te sturen 
naar een specialist  

3,0 (1-4) 3,0 (1-5) 3,0 (2-5)  
 
 

(37) de ouders/verzorgers te informeren over de 
relatie tussen het gebruik van een zuigfles en het 
risico op cariës 

1,0 (1-2) 2,0 (1-3) 1,0 (1-3) 

(38) ouders/verzorgers op de hoogte te brengen van 
het feit dat de tandheelkundige zorg voor kinderen 
tot 18 jaar voor een groot deel vergoed wordt  

1,5 (1-4) 2,0 (1-4) 2,0 (1-3) 

(39) kinderen door te verwijzen naar de tandarts 
wanneer er sprake is van veel tandplaque en/of cariës  

1,0 (1-3 2,0 (1-4)  2,0 (1-4)  

 
De totaalscore van de taakverantwoordelijkheidsstellingen (betreft stellingen 29 t/m 39, tabel 3) die 
behaald kan worden heeft een spreiding van 11 (helemaal mee eens) tot 55 (helemaal mee oneens) 
(zie tabel 4). Op T0 is de gemiddelde totaalscore 18,9 (4,9). Op T1 is de gemiddelde totaalscore van 
de participanten die geen bijscholing hebben gevolgd 22,0 (5,8) en het gemiddelde van de 
participanten die wel bijscholing hebben gevolgd 20,9 (5,0). De scores duiden dat de participanten op 
T0 en T1, die wel en geen bijscholing hebben gevolgd, het eens tot helemaal eens zijn met de 
stellingen dat het hun taakverantwoordelijkheid is om verschillende tandheelkundig gerelateerde 
handelingen uit te voeren. Echter zijn de participanten die wel bijscholing hebben gevolgd het op T1 
(met 1,1 punt verschil) meer eens dan de participanten die geen bijscholing hebben gevolgd (betreft 
stellingen 29 t/m 39, tabel 3). Het verschil in taakverantwoordelijkheid bij de jeugdartsen en -
verpleegkundigen die wel bijscholing hebben gevolgd ten opzichte van de jeugdartsen en -
verpleegkundigen die geen bijscholing hebben gevolgd op T1 is niet statistisch significant verschillend 
(p=0,62). 
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Tabel 4. Totaalscore taakverantwoordelijkheid (T0: n26, T1: n12). 
 Bijscholing niet 

gevolgd  
Bijscholing wel 
gevolgd  

P-waarde 
 

Totaalscore taakverantwoordelijkheid gem (SD)    

T0 18,9 (4,9)   
T1 22,0 (5,8) 20,9 (5,0) 0,62 

De p-waarde is met behulp van de t-toets berekend. 
 *Verschillen worden statistisch significant beschouwd bij een p-waarde <0,05. 

 
De participanten die wel bijscholing hebben gevolgd op T1, duiden met een mediaan van 2 aan dat zij 
het (met 1,0 punt verschil) meer eens zijn met de stelling dat zij voldoende kennis hebben om 
verschillende tandheelkundig gerelateerde handelingen aan de orde te brengen gedurende een 
standaard consult (betreft stellingen 29 t/m 29, tabel 3) in vergelijking met de participanten die geen 
bijscholing hebben gevolgd op T0 en T1 (zie tabel 5). 
 
Tabel 5. Antwoorden participanten zelf ingeschatte kennis. 

 T0 T1 
(Stelling) n27 Bijscholing niet 

gevolgd 
n14 

Bijscholing wel 
gevolgd  
n13 

(40) Ik vind dat ik voldoende kennis heb om de onderwerpen 
in tabel 3 aan de orde te brengen gedurende een standaard 
consult. med (min-max) 

3 (1-5) 3 (1-5) 2 (1-4) 

 
De antwoorden van de participanten omtrent zelf ingeschatte kennis worden per specifiek 
onderwerp weergegeven (zie tabel 6). De jeugdartsen en -verpleegkundigen die wel bijscholing 
hebben gevolgd op T1, geven met een mediaan van 3 en 2 aan dat zij het enkel (met 0,5 punt 
verschil) meer eens zijn met de stellingen dat zij voldoende kennis hebben op het gebied van 
mondgewoonten en cariës (betreft stellingen 44 en 45) ten opzichte van de jeugdartsen en -
verpleegkundigen die geen bijscholing hebben gevolgd. Bij de overige stellingen omtrent het hebben 
van voldoende kennis op het gebied van: voeding, poetsen en het eerste tandartsbezoek is de 
mediaan op 2 en bij doorbraak van het melkgebit op 3 gebleven en is de spreiding verkleind.  
 
Tabel 6. Antwoorden participanten per stelling zelf ingeschatte kennis. 

 T0 
Med (min-max) 

T1 
Med (min-max) 

(Stelling) Ik vind dat ik voldoende kennis heb op het 
gebied van: 

n29 Bijscholing niet 
gevolgd 
n14 

Bijscholing wel 
gevolgd  
n13 

(44) cariës 3 (1-5) 3,5 (2-4) 3 (1-4)  
(45) mondgewoonten 3 (1-4) 2,5 (2-4) 2 (1-4) 
(46) voeding 2 (1-4) 2 (2-4) 2 (1-3) 
(47) poetsen 2 (1-4) 2 (1-4) 2 (1-3) 
(48) het eerste tandartsbezoek 2 (1-4) 2 (1-4) 2 (1-2) 
(49) doorbraak van het melkgebit 3 (1-4) 3 (1-4)  3 (2-4) 

 
De participanten die wel bijscholing hebben gevolgd geven met een mediaan van 2 aan dat zij het 
(met 1,0 punt verschil) meer eens zijn met de stelling dat zij zich bekwaam genoeg voelen om 
voorlichting en/of advies te geven over verschillende tandheelkundig gerelateerde onderwerpen 
(betreft stellingen 29 t/m 39, tabel 3) dan de participanten die geen bijscholing hebben gevolgd (zie 
tabel 7). 
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Tabel 7. Antwoorden participanten zelf ingeschatte bekwaamheid. 
 T0 T1 
(Stelling) n29 Bijscholing niet 

gevolgd 
n15 

Bijscholing wel 
gevolgd  
n12 

(41) Ik voel mij bekwaam genoeg om voorlichting en/of advies 
te geven over de onderwerpen in tabel 3. med (min-max) 

3 (1-5) 3 (1-5) 2 (1-5) 

 
De participanten die wel bijscholing wel hebben gevolgd geven (met een 0,5 punt verschil) aan dat zij 
het meer eens zijn met de stelling dat zij zich bekwaam genoeg te voelen om voorlichting en/of 
advies te geven op het gebied van cariës ten opzichte van de participanten die geen bijscholing 
hebben gevolgd (zie stelling 50, tabel 8). Opmerkelijk is dat de participanten die wel bijscholing 
hebben gevolgd aangeven dat zij zich (met 1,0 punt verschil) minder bekwaam voelen om 
voorlichting en/of advies te geven op het gebied van doorbraak van het melkgebit ten opzichte van 
de participanten die geen bijscholing hebben gevolgd op T0 en T1 (zie stelling 55, tabel 8). 
 
Tabel 8. Antwoorden participanten per stelling zelf ingeschatte bekwaamheid. 

 T0 
Med (min-max) 

T1 
Med (min-max) 

(Stelling) Ik voel mij bekwaam genoeg om 
voorlichting en/of advies te geven op het gebied 
van: 

n29 Bijscholing niet 
gevolgd 
n15 

Bijscholing wel 
gevolgd  
n12 

(50) cariës 2,5 (1-5) 3 (1-4) 2,5 (1-4)  
(51) mondgewoonten 2 (1-4) 2 (1-4) 2 (1-3) 
(52) voeding 2 (1-4) 2 (1-4) 2 (1-2) 
(53) poetsen 2 (1-4) 2 (1-4) 2 (1-3) 
(54) het eerste tandartsbezoek 2 (1-4) 2 (1-4) 2 (1-2) 
(55) doorbraak van het melkgebit. 2 (1-4) 2 (1-4)  3 (2-4) 

 
De participanten die wel en geen bijscholing hebben gevolgd op T0 én T1 geven (met een mediaan 
van 2) aan dat zij het eens zijn met de stelling dat zij behoefte hebben om bijscholing te volgen over 
de mondgezondheid bij kinderen (zie tabel 9). Tevens is bij de participanten die wel en geen 
bijscholing hebben gevolgd op T1 dezelfde spreiding van helemaal eens tot neutraal gemeten.  
 
Tabel 9. Antwoorden participanten behoefte om bijscholing te volgen. 

 T0 T1 
(Stelling) n28 Bijscholing niet 

gevolgd 
n16 

Bijscholing wel 
gevolgd  
n14 

(42) Ik heb behoefte om bijscholing te volgen over de 
mondgezondheid bij kinderen. Med (min-max) 

2 (1-4) 2 (1-3) 2 (1-3) 

 
De participanten geven met een mediaan van 2 op T1 en een mediaan van 1 op T0 aan dat zij het 
helemaal eens en eens zijn met de stelling dat zij behoefte hebben om up-to-date te blijven over de 
mondgezondheid bij kinderen (zie tabel 10). Ook is bij de participanten die wel en geen bijscholing 
hebben gevolgd op T1 dezelfde spreiding van helemaal eens tot eens gemeten. 
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Tabel 10. Antwoorden participanten behoefte om up-to-date te blijven. 
 T0 T1 
(Stelling) n28 Bijscholing niet 

gevolgd 
n16 

Bijscholing wel 
gevolgd  
n14 

(43) Ik heb behoefte om up-to-date te blijven over de 
mondgezondheid bij kinderen. Med (min-max) 

1 (1-3) 2 (1-2)  2 (1-2) 

 
De participanten die wel bijscholing hebben gevolgd geven (met 1,0 punt verschil) aan dat zij het 
meer eens zijn met de stelling dat zij het haalbaar vinden om kort de voortanden te bekijken binnen 
de tijd van een standaard consult ten opzichte van de participanten die geen bijscholing hebben 
gevolgd op T1 (zie stelling 56, tabel 11). Bij de overige stellingen inzake het haalbaar vinden om: 
binnen de tijd van een standaard consult advies te geven met betrekking tot de mondgezondheid van 
het kind en up-to-date te blijven over de mondgezondheid bij kinderen door middel van bijscholing is 
de mediaan op 2 gebleven bij de participanten die wel en geen bijscholing hebben gevolgd (zie 
stellingen 57 en 58, tabel 11). Daarnaast is bij hen een spreiding van helemaal eens tot oneens 
gemeten. Enkel bij de stelling inzake het haalbaar vinden om kort de voortanden te bekijken binnen 
de tijd van een standaard consult is een spreiding van helemaal eens tot helemaal oneens gemeten 
(zie stelling 56, tabel 11). 
 
Tabel 11. Antwoorden participanten haalbaarheid. 

 T0 
Med (min-max) 

T1 
Med (min-max) 

(Stelling) Ik vind het haalbaar om: n29 Bijscholing niet 
gevolgd 
n16 

Bijscholing wel 
gevolgd  
n13 

(56) kort de voortanden te bekijken binnen de tijd van 
een standaard consult. 

2 (1-5) 3 (1-4) 2 (1-4) 

(57) binnen de tijd van een standaard consult advies 
te geven met betrekking tot de mondgezondheid van 
het kind. 

2 (1-4) 2 (1-4) 2 (1-4) 

(58) up-to-date te blijven over de mondgezondheid bij 
kinderen door middel van bijscholing  

2 (1-4)  2 (1-4) 2 (1-4) 

 
 
  



Toetsnaam: Bachelorthesis, toetscode: 3013BA442A, naam: Jenay de Clercq, studentnummer: 
554653, klas: OMZ15, inleverdatum: 11-12-2019 
 

 17 

Discussie 
Het doel van dit onderzoek was om bij jeugdartsen en -verpleegkundigen te meten of er omwille van 
bijscholing een verschil zou zijn in kennis en of er een verschil zou zijn in meningen omtrent 
taakverantwoordelijkheid, zelf ingeschatte kennis en bekwaamheid betreffende de mondgezondheid 
bij kinderen van nul tot vier jaar. Daarnaast werd gemeten in welke mate de jeugdartsen en -
verpleegkundigen behoefte hadden om bijscholing te volgen en up-to-date te blijven over de 
mondgezondheid bij kinderen. Tevens werd gemeten in welke mate zij het haalbaar vonden om 
bepaalde tandheelkundig gerelateerde handelingen uit te voeren gedurende een standaard consult 
en up-to-date te blijven. 
 

Belangrijkste bevindingen 
Een belangrijke bevinding is dat de participanten na het volgen van bijscholing een hogere 
totaalscore in kennis hebben gescoord ten opzichte van de participanten die geen bijscholing hebben 
gevolgd. Hier is een statistisch significant verschil (van 1,0 punt) in gemeten. Dit komt overeen met 
het onderzoek van Cooper et al (2017), waarbij ook een grote toename en een statistisch significant 
verschil in kennis en vaardigheden was gemeten bij kinderartsen die deelnamen aan een 
interprofessionele cursus. Een andere belangrijke bevinding is dat er geen statistisch significant 
verschil is in de totaalscores van de stellingen die binnen het onderdeel taakverantwoordelijkheid 
vallen bij de participanten die wel en geen bijscholing hebben gevolgd. Dit is vergelijkbaar met een 
onderzoek van Harker-Schuch & Bugge-Henriksen (2013), waaruit blijkt dat hoewel de kennis 
aanzienlijk is verbeterd, het geen invloed heeft op de meningen omtrent verantwoordelijkheid. 
Daarnaast duidt de grote spreiding in meningen omtrent haalbaarheid aan dat het tekort aan tijd het 
uitvoeren van bepaalde tandheelkundige handelingen gedurende een standaard consult kan 
belemmeren. Het onderzoek van Van Doorn, Hornaldo, Van Tielraden & Van Der Vlist (2017) heeft 
een statistisch significant verschil gemeten in tijd en de mate van het toekennen van 
verantwoordelijkheid. Het onderzoek kan verklaren waarom de participanten na het volgen van 
bijscholing enigszins meer van mening zijn dat verschillende tandheelkundig gerelateerde handeling 
meer hun taakverantwoordelijkheid zijn, maar het wegens het gebrek aan tijd niet statistisch 
significant verschillend is. Bijzonder is dat de participanten een neutrale mening hebben in het 
doorsturen naar een specialist, terwijl in hun handleiding ‘Aandachtspunten Preventie Mondzorg 0-
19 jaar voor de Jeugdgezondheidszorg’ staat dat zij deze handeling uit moeten voeren wanneer de 
ouder op veel problemen stuit (Tjalsma-Smit, 2005). Daarnaast is het bijzonder dat er een grote 
spreiding is van helemaal eens tot helemaal oneens bij het controleren op tandplaque en 
zuigflescariës, terwijl in de handleiding staat dat zij dit gedurende een standaard consult wel moeten 
uitvoeren (Tjalsma-Smit, 2005). Een mogelijke verklaring hiervoor kan zijn dat een aantal 
participanten minder kennis beschikken of zich niet zelfverzekerd genoeg voelen, wat overeenkomt 
met een vergelijkbaar onderzoek (Hadjipanayis et al., 2018).  
 
De participanten die wel bijscholing hebben gevolgd zijn het meer eens met de stelling dat zij 
voldoende kennis hebben om verschillende tandheelkundig gerelateerde handelingen aan de orde te 
brengen gedurende een standaard consult ten opzichte van de participanten die geen bijscholing 
hebben gevolgd. Tevens zijn de participanten die wel bijscholing hebben gevolgd het meer eens met 
de stelling dat zij zich bekwaam genoeg voelen om voorlichting en/of advies te geven over deze 
verschillende tandheelkundig gerelateerde handelingen. De vermoedelijke verklaring hiervoor is dat, 
omdat zij de bijscholing over de mondgezondheid bij kinderen van nul tot vier jaar hebben gevolgd, 
zij van mening zijn dat zij meer en dus ook voldoende kennis hebben om verschillende 
tandheelkundig gerelateerde handelingen aan de orde te brengen gedurende een standaard consult. 
Zodoende zouden zij zich meer bekwaam voelen om daar voorlichting en/of advies over te geven. 
Deze resultaten kunnen vergeleken worden met het onderzoek van Cooper et al. (2017), wat 
aantoont dat het aanbieden van interprofessionele cursussen over de mondgezondheid bij kinderen 
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de kennis en bekwaamheid van de participanten kan verbeteren. Daarnaast zijn de participanten die 
wel bijscholing hebben gevolgd het meer eens met de stelling dat zij zich bekwaam genoeg voelen 
om voorlichting en/of advies te geven op het gebied van cariës. Vermoedelijk voelen zij zich meer 
bekwaam doordat de Mondzorgkunde student gedurende de bijscholing meer aandacht heeft 
besteed aan dit onderwerp. 

Zwaktes van het onderzoek 

Een eerste zwakte van dit onderzoek is de lage respons. Van de 110 jeugdartsen, 
jeugdverpleegkundigen, pedagogen en co-assistenten op T0, hadden namelijk maar 28 jeugdartsen 
en jeugdverpleegkundigen de vragenlijst ingevuld. Een mogelijke reden dat niet alle participanten de 
vragenlijsten op T0 en T1 hadden ingevuld, kan zijn dat zij de vragenlijst niet goed konden lezen. Een 
aantal participanten adviseerden achteraf namelijk om de lettergrootte van de vragenlijst de 
volgende keer niet zo klein te maken. Volgens Fanning (2005) zou de lettergrootte van een vragenlijst 
de leesbaarheid en uiteindelijk ook het respons kunnen beïnvloeden.  

Een tweede zwakte van het onderzoek is dat de participanten die de vragenlijsten in de pauze 
hadden ingevuld, dit in drukte hadden gedaan. Deze drukte zou volgens Fernandes, Vidor & Oliveira 
(2019) een effect hebben op het concentratievermogen en de prestaties van lees- en schrijftaken 
negatief beïnvloeden.  

Een derde zwakte van dit onderzoek is dat het doel van dit onderzoek voorheen was om T0 te 
vergelijken met T1. Echter was op alle drie de bijeenkomsten een verscheidenheid aan (het aantal) 
jeugdartsen en -verpleegkundigen die de vragenlijsten op T0 en/of T1 hadden ingevuld en de 
bijscholing hadden gevolgd. Hierdoor was het enkel mogelijk om de participanten die de bijscholing 
wel hadden gevolgd te vergelijken met de participanten die de bijscholing niet hadden gevolgd op T1. 
De resultaten van slechts een kleine groep participanten kon daardoor met elkaar worden 
vergeleken, wat resulteert in een lage externe validiteit (Swaen, 2017).  

Een vierde zwakte van dit onderzoek is dat voor de vragen die binnen het onderdeel kennis vallen 
een Cronbach’s alpha van 0,562 is berekend. Een Cronbach’s alpha van 0,562 wijst erop dat de 
interne consistente van de correlerende items die binnen het onderdeel kennis vallen slecht is. Dit is 
waarschijnlijk zo laag omdat niet veel participanten deelnamen aan het onderzoek en daardoor de 
resultaten van slechts een kleine groep participanten met elkaar kon worden vergeleken. Daarnaast 
is er bij deze vragen mogelijk meer risico op een hoge gokkans, omdat de participanten de 
vraagstelling lastig vonden of het antwoord niet wisten. Bovendien kunnen de verschillende 
opleidingsniveaus en jaren werkervaring invloed hebben op de lage interne consistentie. Wanneer 
meerdere participanten deel zouden nemen, zou de Cronbach’s alpha mogelijk hoger uitvallen 
(Kreulen, z.d.). 

Een vijfde zwakte van het onderzoek was de beamer die de PowerPointpresentatie net iets te licht 
kleurde, waardoor de tekst niet altijd even goed leesbaar was en de afbeeldingen niet duidelijk 
waren. Daarnaast scheen de zon naar binnen, wat de PowerPoint ook nadelig beïnvloedde. Deze 
factoren konden er mogelijk voor zorgen dat de kennis minder goed aan de participanten werd 
overgedragen en zodoende tot onderschatting van hun totaalscore betreffende de kennisvragen kon 
leiden.  

Sterktes van het onderzoek 

Een sterk punt van dit onderzoek is de anonimiteit van de vragenlijsten. Het verkleint de kans op 
response bias aanzienlijk doordat de participanten echt beantwoorden wat zij vermoeden en er dus 
geen (of minder) vertekening is in de resultaten (Warner, 2012).  
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Een ander sterk punt is dat de jeugdartsen en -verpleegkundigen door dit onderzoek meer kennis 
hebben over de mondgezondheid van kinderen. Hierdoor zouden de jeugdartsen en -
verpleegkundigen een actievere rol kunnen spelen in de bevordering van de mondgezondheid van 
kinderen (Parkash et al., 2006) en wordt de existentie van cariës hopelijk verlaagd. Zoals eerder is 
vermeld is dit bij de kinderen in Nederland namelijk nog te hoog (Signalement mondzorg, 2017).  
 
Daarnaast zijn de indruks- en inhoudsvaliditeit van de vragenlijst en de 
PowerPointpresentatie gewaarborgd door het meerdere keren te controleren en laten beoordelen 
door twee klinisch epidemiologen. De Mondzorgkunde student en klinisch epidemiologen hebben 
meerdere bijeenkomsten gehad waarin per vraag de begripsvaliditeit werd beoordeeld; telkens is 
gekeken of de vragen van het juiste niveau zijn en daadwerkelijk vragen wat er gemeten dient te 
worden (Swaen, 2017). 
 
Voor de stellingen die binnen het onderdeel taakverantwoordelijkheid vallen is een Cronbach’s alpha 
van 0,800 berekend. Een Cronbach’s alpha van 0,800 wijst erop dat de interne consistentie van de 
correlerende items die binnen het onderdeel taakverantwoordelijkheid vallen acceptabel is. Deze 
valt waarschijnlijk hoger uit doordat de participanten hier enkel hun mening over gaven, wat ten 
opzichte van de kennisvragen minder risico geeft op een hoge gokkans (Kreulen, z.d.). 

Conclusie 
De participanten hebben na het volgen van bijscholing een statistisch significant hogere totaalscore 
in kennis gescoord ten opzichte van de participanten die geen bijscholing hebben gevolgd. Op het 
gebied van taakverantwoordelijkheid is geen statistisch significant verschil gemeten in de meningen 
van de participanten die wel en geen bijscholing hebben gevolgd. Daarnaast is gemeten dat de 
jeugdartsen en -verpleegkundigen zich na het volgen van bijscholing meer bekwaam voelen en zij van 
mening zijn dat zij meer kennis hebben. Voor en na het volgen van bijscholing hebben zij even veel 
behoefte om bijscholing te volgen en up-to-date te blijven over de mondgezondheid bij kinderen van 
nul tot vier jaar. Tevens vinden zij het haalbaar om bepaalde tandheelkundig gerelateerde 
handelingen uit te voeren gedurende een standaard consult en up-to-date te blijven. 

Aanbevelingen 
Zoals de participanten zelf aangaven behoefte te hebben om bijscholing te volgen en up-to-date te 
blijven en het volgens hun ook haalbaar is, is het van belang om dit ook aan te bieden. Door de 
participanten regelmatig bijscholing en herhalingstrainingen te geven betreffende de 
mondgezondheid, kunnen zij een actievere rol spelen in de bevordering van de mondgezondheid van 
kinderen (Hadjipanayis et al., 2018; Cooper et al., 2017). Dit zou gerealiseerd kunnen worden door de 
Jeugdgezondheidszorg samen te laten werken met de Nederlandse Vereniging van Mondhygiënisten 
(NVM) en de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT). 
Mondhygiënisten en tandartsen zouden in opdracht van het NVM en de KNMT regelmatig 
presentaties kunnen geven over verschillende onderwerpen omtrent de mondgezondheid. Daarnaast 
zouden ze de jeugdartsen en -verpleegkundigen kunnen trainen in het controleren op tandplaque en 
(zuigfles)cariës en kunnen trainen om adviezen te geven met betrekking tot de mondgezondheid van 
het kind. 
 
De participanten gaven tevens aan dat het volgens hun haalbaar is om tandheelkundig gerelateerde 
handelingen uit te voeren gedurende een standaard consult. Het uitvoeren van bepaalde 
tandheelkundig gerelateerde handelingen staat wel al in de handleiding genoteerd, maar nog niet in 
het digitaal dossier van de kinderen. Daarom wordt geadviseerd dat de Jeugdgezondheidszorg dit 
toevoegt aan het digitaal dossier. De jeugdartsen en -verpleegkundigen vullen na elk standaard 
consult gegevens van het kind in. Wanneer de tandheelkundig gerelateerde handelingen hier ook in 
staan vermeld, voeren de jeugdartsen en -verpleegkundigen deze handelingen hopelijk vaker uit.  
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Indien het onderzoek wordt herhaald, wordt aanbevolen om het landelijk uit te voeren. Zodoende 
zitten alle jeugdartsen en -verpleegkundigen op één lijn betreffende de mondgezondheid bij 
kinderen van nul tot vier jaar. De vragenlijsten zouden voorafgaand aan een verplichte 
bijscholingsochtend over de mondgezondheid ingevuld kunnen worden. Aan deze 
bijscholingsochtend zouden mogelijk accreditatiepunten toegekend kunnen worden, zodat de 
jeugdartsen en -verpleegkundigen gestimuleerd worden deel te nemen. Voorafgaand aan de 
volgende verplichte scholingsochtend over de mondgezondheid zou vervolgens de tweede vragenlijst 
ingevuld kunnen worden.  

 
In een vervolgonderzoek zou onderzocht kunnen worden of de jeugdartsen en -verpleegkundigen 
gedurende een standaard consult tandheelkundig gerelateerde handelingen uitvoeren, wat voor 
handelingen zij uitvoeren en bij welke kinderen deze handelingen worden uitgevoerd. Dit zou 
onderzocht kunnen worden middels een vragenlijst of middels observatie van de jeugdartsen en -
verpleegkundigen. Daarnaast zou onderzocht kunnen worden of het daadwerkelijk een positief effect 
heeft op de existentie van cariës bij deze kinderen. Hierbij zou de staat van de melkelementen 
middels de dmft/dmfs-index of de ICDAS-score voor een aantal jaren bijgehouden kunnen worden.  

 
Om de ouders te attenderen en herinneren aan het belang van de mondgezondheid van hun 
kinderen, zouden tandheelkundig gerelateerde flyers eventueel duidelijker opgehangen kunnen 
worden in de GGD Zaanstreek-Waterland. Hopelijk tonen de ouders daardoor meer initiatief door 
gedurende een standaard consult uit zichzelf te informeren naar deze tandheelkundig gerelateerde 
handelingen. Daarnaast zouden de belangrijkste punten over de onderwerpen voeding, poetsen, 
cariës, mondgewoontes, eerste tandartsbezoek en doorbraak van het melkgebit op een flyer 
afgedrukt kunnen worden en standaard meegegeven kunnen worden door de jeugdartsen en -
verpleegkundigen, zodat de ouders/verzorgers dit thuis kunnen lezen.  
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Bijlage 1, meetinstrument: vragenlijst 
 

Vragenlijst betreffende de mondgezondheid bij kinderen van 
0 tot 4 jaar  
 

Bachelorthesis opleiding Mondzorgkunde hogeschool Inholland 

2018-2019 

Jenay de Clercq & Steffie Boer 

Vierdejaars studenten 

 

 
Informed consent  

 

 

Betreft: Onderzoek naar de kennis, taakverantwoordelijkheid, haalbaarheid en behoefte van jeugdartsen- en 

verpleegkundigen betreffende de mondgezondheid bij kinderen van 0 tot 4 jaar. 

 

Ik verklaar hierbij op voor mij duidelijke wijze te zijn ingelicht over de aard, methode en het doel van het onderzoek. 

 

Ik begrijp dat:   

- ik mijn medewerking aan dit onderzoek kan stoppen op ieder moment en zonder opgave van reden. 

- gegevens anoniem worden verwerkt, zonder herleidbaar te zijn tot de persoon. 

 

Ik verklaar dat: 

- ik geheel vrijwillig bereid ben deel te nemen aan dit onderzoek.  

- de uitkomsten van deze vragenlijst verwerkt mogen worden in een verslag of wetenschappelijke publicatie. 

 

Naam:   _______________________________________________________ 

 

 

Handtekening: _______________________________________________________ 

 

 

Datum:   __________________ 

 

Onderzoeker:  

Ik heb mondeling toelichting verstrekt over de aard, methode en het doel van het onderzoek. Ik verklaar mij bereid nog 

opkomende vragen over het onderzoek naar vermogen te beantwoorden. 

 

Naam:   Jenay de Clercq 

 

 

Handtekening:  

 

 

Datum:    
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IH_<Vragenlijst over de kennis, taakverantwoordelijkheid, haalbaarheid en behoefte van jeugdartsen en -

verpleegkundigen betreffende de mondgezondheid bij kinderen van 0 tot 4 jaar >35_V1 

Totaal 35 items 

Onderdeel: Dimensies Items: Aantal 

items 

Cronbach’s 

alpha 

Bereik 

schaal 

1. Demografische 

kenmerken: 

 1 t/m 6 6  - 

2 Kennisvragen Voeding 

Poetsen 

Cariës 

Mondgewoontes 

Eerste 

tandartsbezoek 

Doorbraak van het 

melkgebit  

7 t/m 11 

12 t/m16 

17, 18, 20, 21, 24, 25 

19, 22, 26, 27 

 

23  

 

28 

5 

5 

6 

4 

 

1 

 

1 

 

 

0-22 

3. Taakverantwoordelijkheid  29 t/m 39 10  10-50 

4. Zelf ingeschatte kennis  40 & 41 2  2-10 

5. Behoefte   42 & 43 2  2-10 

6. Zelf ingeschatte kennis: 

kennisniveau 

 44 t/m 49 6  6-30 

7. Bekwaamheid  50 t/m 55 6  6-30 

8. Haalbaarheid  56 t/m 58 3  3-15 
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     Datum _____________________________ 

 

DEMOGRAFISCHE KENMERKEN 

 

1) Wat is uw leeftijd?  

 _____________________________ 

2) Wat is uw functie?  

 1 Jeugdarts 

 2 Jeugdverpleegkundige 

  

3) Hoeveel jaar werkervaring als jeugdarts of jeugdverpleegkundige heeft u?   

 1 0 – 1 jaar 

 2 1 – 2 jaar 

 3 2 – 5 jaar  

 4 5 – 10 jaar  

 5 >10 jaar  

  

4) Wat is uw opleidingsniveau?   

 1 WO 

 2 HBO 

 3 MBO 

  

5) Heeft u bijscholing gevolgd met betrekking tot de mondzorg?   

 1 Ja 

 2 Nee 

 

6) Op welke manier heeft u bijscholing gevolgd?  

 1 Congres  

 2 Cursus 

 3 Nascholing 

 4 Lezing  

 5 Anders, namelijk _____________________________ 

 6 Niet van toepassing   
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Voeding: 

7) Hoeveel eet- en drinkmomenten, die mogelijk invloed hebben op het krijgen van cariës, zijn vanuit het 

basisadvies voeding van het Ivoren Kruis aanbevolen voor een peuter van 2 jaar?  

1 5  

2 6 

3 7  

4 8 

 

8) Gedurende de controle van Bart (3 jaar) bij het consultatiebureau, vertelt zijn moeder kort wat Bart op een 

dag eet en drinkt. Nadat u een hele lijst heeft gehoord, vraagt u of zij dat misschien zou kunnen noteren. In 

de onderstaande tabel is dit weergegeven.  

 

Hoeveel eet- en drinkmomenten die mogelijk invloed hebben op het krijgen van cariës heeft Bart volgens 

de onderstaande tabel?  

1 8 

2 9 

3 10 

4 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9) Welke onderstaande optie wordt gezien als een erosief voedingsmiddel? 

1 Melk  

2 Thee zonder suiker 

3 Appel 

4 Liga koekje 

 

10) Geraffineerde suikers zoals kristalsuiker, poedersuiker en suiker in snoep kunnen cariës veroorzaken en 

zijn daarom schadelijk voor het gebit. 

Welke stelling is juist? 

Stelling 1: Natuurlijke suikers zoals fruitsuikers zijn minder schadelijk voor het gebit dan geraffineerde 

suikers. 

Stelling 2: Natuurlijke suikers zoals honing en palmsuiker zijn minder schadelijk voor het gebit dan 

geraffineerde suikers. 

1 Stelling 1 is juist, stelling 2 is onjuist 

2 Stelling 1 is onjuist, stelling 2 is juist 

3 Beide stellingen zijn juist 

4 Beide stellingen zijn onjuist 

 

 

 

Tijd Eten/drinken 

07:15 Fles pyjamapapje 

08:00 Broodje hagelslag met een glas melk 

09:05 Glas water 

10:00 Kop thee met melk en suiker en een koekje 

11:20 Banaan 

12:15 2 broodjes kaas en appelsap 

14:00 Danoontje 

15:15 Fles roosvicee 

17:45 Spaghetti bolognese met een glas water 

19:15 Fles pap 
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11) Tot het eerste levensjaar mag een kind ’s avonds na het tandenpoetsen:   

1 Een fles melk mee naar bed nemen, omdat het kind nog zuigbehoeftes heeft  

2 Een fles melk mee naar bed nemen, omdat het kind ’s nachts nog honger kan krijgen 

3 Geen fles melk mee naar bed vanwege het risico op zuigfles cariës  

4 Geen fles melk mee naar bed vanwege het risico op erosie 

 

Poetsen: 

12) Een baby van 10 maanden moet: 

1 1x per dag gepoetst worden met 500 – 750ppm fluoride  

2 2x per dag gepoetst worden met 500 – 750ppm fluoride 

3 1x per dag gepoetst worden met 1000 – 1500ppm fluoride 

4 2x per dag gepoetst worden met 1000 – 1500ppm fluoride 

 

13) Een peuter van 2 jaar moet: 

1 1x per dag gepoetst worden met 500 – 750ppm fluoride  

2 2x per dag gepoetst worden met 500 – 750ppm fluoride 

3 1x per dag gepoetst worden met 1000 – 1500ppm fluoride 

4 2x per dag gepoetst worden met 1000 – 1500ppm fluoride 

 

14) Wat is het algemene advies over poetsen voor en na het eten van zure voedingsmiddelen? 

1 Er mag gelijk gepoetst worden 

2 Er moet voor het eten gepoetst worden 

3 Er mag 30 minuten na het eten niet gepoetst worden 

4 Er mag 60 minuten na het eten niet gepoetst worden 

 

15) Welke stelling is juist?  

Stelling 1: Het kindergebit moet gepoetst worden met een medium of een zachte tandenborstel. 

Stelling 2: Het kindergebit mag ook met een harde tandenborstel gepoetst worden, mits dit een 

kindertandenborstel is. 

1 Stelling 1 is juist, stelling 2 is onjuist 

2 Stelling 1 is onjuist, stelling 2 is juist 

3 Beide stellingen zijn juist 

4 Beide stellingen zijn onjuist 

 

16) Een goed advies om te geven aan ouders/verzorgers wanneer een peuter (van 6 maanden tot 2 jaar) niet 

gepoetst wilt worden is: 

1 Een vochtig gaasje gebruiken met een fluoridehoudende tandpasta 

2 Met de vinger fluoridehoudende tandpasta op de tanden aanbrengen 

3 Het kind laten sabbelen op een tandenborstel waarop fluoridehoudende tandpasta is aangebracht 

4 Alle bovenstaande antwoorden zijn juist  
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Cariës: 

17) Beginnende cariës is: 

1 Wit van kleur 

2 Geel van kleur 

3 Bruin van kleur 

4 Zwart van kleur 

 

18) Cariës in het melkgebit is vervelend en moet voorkomen worden.  

Welke stelling is juist? 

Stelling 1: Cariës in het melkgebit heeft een negatieve invloed op de gezondheid van het blijvend gebit. 

Stelling 2: Het trekken van melktanden ten gevolge van cariës in het melkgebit kan zorgen voor een 

vervroegde doorbraak van het blijvend gebit.  

1 Stelling 1 is juist, stelling 2 is onjuist 

2 Stelling 1 is onjuist, stelling 2 is juist 

3 Beide stellingen zijn juist 

4 Beide stellingen zijn onjuist 

 

Mondgewoonten:  

19) Vanaf wanneer verandert een zuigbehoefte in een zuiggewoonte?  

1 Vanaf 3 tot 6 maanden 

2 Vanaf 6 tot 9 maanden 

3 Vanaf 9 tot 12 maanden 

4 Vanaf 12 tot 15 maanden  

 

Cariës: 

20) Wat is er op de onderstaande afbeelding te zien?  

1 Overmatig fluoride gebruik (fluorose) in het melkgebit 

2 Een ontwikkelingsstoornis  

3 Cariës  

4 Verkleuring  
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21) Wat is er op de onderstaande afbeelding te zien? 

1 Overmatig fluoride gebruik (fluorose) in het melkgebit 

2 Een ontwikkelingsstoornis  

3 Cariës  

4 Verkleuring  

 
 

Mondgewoonten: 

22) Welke zuigbehoefte is het moeilijkst om af te leren? 

1 Duimen 

2 Fopspeen 

3 Fles 

4 Alle zuigbehoeften zijn even moeilijk om af te leren 

 

Eerste tandartsbezoek 

23) Vanaf wanneer wordt vanuit het Ivoren Kruis geadviseerd met een kind voor het eerst naar de tandarts te 

gaan? 

1 Vanaf het eerste tandje 

2 Vanaf 2 jaar  

3 Vanaf 3 jaar  

4 Vanaf 4 jaar 

 

Cariës: 

24) Wat is er op de onderstaande afbeelding te zien?  

1 Overmatig fluoride gebruik (fluorose) in het melkgebit 

2 Een ontwikkelingsstoornis  

3 Cariës  

4 Verkleuring  
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Cariës: 

25) Zuigflescariës is een vorm van tandbederf bij de voortanden van een kind, die vrij snel na het doorbreken 

van de tanden ontstaat.  

Welke stelling is juist?  

Een goed advies om zuigflescariës te voorkomen is: 

Stelling 1: het kind zodra het kan zitten leren drinken uit een beker. 

Stelling 2: het kind het flesje in maximaal 30 minuten leeg laten drinken.  

1 Stelling 1 is juist, stelling 2 is onjuist 

2 Stelling 1 is onjuist, stelling 2 is juist 

3 Beide stellingen zijn juist 

4 Beide stellingen zijn onjuist 

 

Mondgewoonten: 

26) Wat kunnen mogelijke gevolgen zijn van langdurig duimzuigen of het gebruiken van een speen? 

Welke stelling is juist? 

Stelling 1: Het kind heeft meer kans op heesheid en een slechte spraakontwikkeling.  

Stelling 2: Het kind loopt risico op een open beet en een over beet.  

1 Stelling 1 is juist, stelling 2 is onjuist 

2 Stelling 1 is onjuist, stelling 2 is juist 

3 Beide stellingen zijn juist 

4 Beide stellingen zijn onjuist 

 

27) Welke stelling is juist? 

Stelling 1: Kinderen die door de mond ademhalen, lopen risico op een oorontsteking en 

spraakachterstand. 

Stelling 2: Kinderen die door hun mond ademhalen, lopen risico op een verlate wisseling van het melkgebit 

en een verhoogde kans op cariës.  

1 Stelling 1 is juist, stelling 2 is onjuist 

2 Stelling 1 is onjuist, stelling 2 is juist 

3 Beide stellingen zijn juist 

4 Beide stellingen zijn onjuist 

 

Doorbraak van het melkgebit 

28) Welke stelling is juist? 

Stelling 1: Bij doorbraak van het melkgebit kunt u de ouder adviseren om het kind een dichtgebonden 

washandje met ijsblokjes te geven. 

Stelling 2: Bij doorbraak van het melkgebit kunt u de ouder een speciaal middeltje tegen pijn adviseren. 

1 Stelling 1 is juist, stelling 2 is onjuist 

2 Stelling 1 is onjuist, stelling 2 is juist 

3 Beide stellingen zijn juist 

4 Beide stellingen zijn onjuist 
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TAAKVERANTWOORDELIJKHEID 

AAKV 

Helemaal 

mee eens 
Eens Neutraal Oneens 

Helemaal 

mee 

oneens 

Ik vind het mijn taak om: 

29) ouders/verzorgers kort te informeren over de 

mondverzorging van het kind 1 2 3 4 5 

30) ouders/verzorgers kort te informeren over de relatie van 

eten en drinken en het risico op cariës 1 2 3 4 5 

31) tijdens een standaard consult kort de voortanden van 

het kind te controleren op tandplaque 1 2 3 4 5 

32) tijdens een standaard consult kort de voortanden van 

het kind te controleren op zuigflescariës 1 2 3 4 5 

33) ouders/verzorgers te vragen of er al een eerste 

tandartsbezoek heeft plaatsgevonden 1 2 3 4 5 

34) ouders/verzorgers te stimuleren om met hun kinderen 

de tandarts te bezoeken 1 2 3 4 5 

35) naar het duim en speengebruik van het kind bij de 

ouders/verzorgers te informeren en hier advies over te 

geven 
1 2 3 4 5 

36) het kind op latere leeftijd (1,5 jaar), wanneer de 

zuigbehoefte nog niet is afgeleerd, door te sturen naar 

een specialist 
1 2 3 4 5 

37) de ouders/verzorgers te informeren over de relatie 

tussen het gebruik van een zuigfles en het risico op 

cariës  
1 2 3 4 5 

38) ouders op de hoogte te brengen van het feit dat de 

tandheelkundige zorg voor kinderen tot 18 voor een 

groot deel vergoed wordt 
1 2 3 4 5 

39) kinderen door te verwijzen naar de tandarts wanneer 

er sprake is van veel tandplaque en/of cariës 1 2 3 4 5 

ZELF INGESCHATTE KENNIS 

 

Helemaal 

mee eens 
Eens Neutraal Oneens 

Helemaal 

mee 

oneens 

40) Ik vind dat ik voldoende kennis heb om de 

bovenstaande onderwerpen (stellingen 29 t/m 39) aan 

de orde te brengen gedurende een standaard consult 
1 2 3 4 5 

41) Ik voel mij bekwaam genoeg om voorlichting en/of 

advies te geven over de bovenstaande onderwerpen 

(stellingen 29 t/m 39) 
1 2 3 4 5 
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BEHOEFTE  

 

Helemaal 

mee eens 
Eens Neutraal Oneens 

Helemaal 

mee 

oneens 

Ik heb behoefte om: 

42) bijscholing te volgen over de mondgezondheid bij 

kinderen 1 2 3 4 5 

43) up to date te blijven over de mondgezondheid bij 

kinderen 1 2 3 4 5 

ZELF INGESCHATTE KENNIS: KENNISNIVEAU 

 

Helemaal 

mee eens 
Eens Neutraal Oneens 

Helemaal 

mee 

oneens 

Ik vind dat ik voldoende kennis heb op het gebied van: 

44) cariës 1 2 3 4 5 

45) mondgewoonten  1 2 3 4 5 

46) voeding  1 2 3 4 5 

47) poetsen  1 2 3 4 5 

48) het eerste tandartsbezoek  1 2 3 4 5 

49) doorbraak van het melkgebit  1 2 3 4 5 

ZELF INGESCHATTE KENNIS: BEKWAAMHEID   

 

Helemaal 

mee eens 
Eens Neutraal Oneens 

Helemaal 

mee 

oneens 

Ik voel mij bekwaam genoeg om voorlichting en/of advies te geven op het gebied van:  

50) cariës 1 2 3 4 5 

51) mondgewoonten  1 2 3 4 5 

52) voeding  1 2 3 4 5 

53) poetsen  1 2 3 4 5 

54) het eerste tandartsbezoek  1 2 3 4 5 

55) doorbraak van het melkgebit  1 2 3 4 5 

HAALBAARHEID TEN OPZICHTE VAN TIJD 

 

Helemaal 

mee eens 
Eens Neutraal Oneens 

Helemaal 

mee 

oneens 

Ik vind het haalbaar om:      

56) kort de voortanden te bekijken binnen de tijd van een 

standaard consult 1 2 3 4 5 

57) binnen de tijd van een standaard consult advies te 

geven met betrekking tot de mondgezondheid van 

het kind 
1 2 3 4 5 

58) up to date te blijven over de mondgezondheid bij 

kinderen door middel van bijscholing  1 2 3 4 5 
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Bijlage 2, demografische kenmerken toegevoegd aan de tweede 
vragenlijst   
 

- Heeft u de eerste vragenlijst op 27-06-2019 of 29-08-2019 ingevuld? 

 
1 Ja 

 
2 Nee 

  

- Heeft u de bijscholing van de Mondzorgkunde student op 29-08-2019 gevolgd?  

 
1 Ja 

 
2 Nee 
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Bijlage 3, PowerPointpresentatie bijscholing 
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