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Open your Mind and Mouth, 

it's all about attitude! 

• iedereen z’n attitude (= houding) meer zou moeten richten 

op gezondheidsgedrag en leefstijl? 

• een gezonde mond bijdraagt aan een gezond lichaam en dat het je 

een goed gevoel kan geven? 

• een gezonde mond, een fraai gebit, een mooie lach en een frisse 

adem bepalend zijn voor de indruk die iemand maakt op anderen? 
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Weet u dat… 
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VOORTSCHRIJDEND INZICHT?!  

 

’85-’87: gewerkt als tandartsassistent (LOI) 

‘87-’89: opleiding tot mondhygiënist 

2005: sociaal psycholoog 

2010: gepromoveerd tot doctor GMW  

‘Zoek de verschillen...’ 
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Is het ernstig? 

de cliënt/patiënt - de mondzorgverlener 
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Tandplak en ontstoken 

 tandvleesranden 

Gekleurde tandplak 

En, bent u zich bewust dat… 

• tandplak miljarden bacteriën bevat? 

 

• onvoldoende mondverzorging kan leiden tot onfrisse adem, 

tandsteen, ontstoken tandvlees en gaatjes 

 

• het tandvlees ontstoken is, als het tandvlees bloedt 

 

• zuren uit bijvoorbeeld melk, fruit en frisdrank/ energy drinks het 

tandglazuur aantasten = erosie/slijtage? 

 

• ‘het in wezen te laat is’ als pijnklachten zich voordoen? 

 

• roken en alcohol een negatief effect op de mondgezondheid hebben? 
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Weet u dat door tandplak 
 

 tandvlees kan gaan ontsteken (Gingivitis en Parodontitis) 

 

 Bacteriën in de ruimte tussen tand en tandvlees gaan zitten (pockets) 

 door de ophoping van de bacteriën, de ontsteking kan uitbreiden 

naar het onderliggende weefsel en kaakbot (parodontitis) 

 het verlies van tanden of kiezen een vervelend gevolg kan zijn 

 de schadelijke mondbacteriën in de bloedbaan terecht kunnen 

komen 

 mogelijke bloedstolsels een hartinfarct of beroerte tot gevolg kunnen 

 hebben  

Parodontitis kan lang onopgemerkt blijven... 
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Weet u wat uzelf kunt doen? 

• 2x per dag zorgvuldig tandenpoetsen met fluoridetandpasta 

 

• tussen tanden en kiezen reinigen met stokers/ ragers/ flossdraad 

 

• eventueel tong reinigen/ tongschrapen  

 

• op voeding (suikers/zuren) letten, vooral op het aantal eet- en drink 

momenten per dag 

 

• regelmatig de mondhygiënist  en tandarts bezoeken 
 

Een gezonde mond? Begin bij jezelf! 
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En wat u voor uw kind kunt doen? 

• als u zwanger bent; of eerder, vanaf ‘min 9 maanden’ de 

mondhygiënist kunt bezoeken 
 

• niet alleen voor uzelf, maar ook voor peuter/kleuter/kind 
 

• weet u dat doorgaans het eerste melktandje doorbreekt tussen de 6 

en 9 maanden, en dat... 
 

• zodra het eerste melktandje is door gebroken poetsen met een 

speciale kindertandenborstel en fluoride-peutertandpasta nodig is 
 

• en weet u dat een kind vanaf 9 maanden uit een beker kan drinken in 

plaats van een zuigflesje 
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Echter, wist u dat… 
 

• er een verband is tussen  ernstig ontstoken tandvlees en 

vroeggeboorte? 
 

 

 Promotie van collega/mondhygienst 

Alina Kunnen aan de Rijksuniversiteit Groningen 

 

 door een verhoogde hormoonspiegel er tijdens 

 de zwangerschap een verhoogd risico op  

 tandvleesontstekingen bestaat 
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Echter, wist u dat… 
 

• door het verband tussen  ernstig ontstoken tandvlees en 

vroeggeboorte..... 

 
 

 soms door veranderende eetgewoonten (bijvoorbeeld als er vaker 

snoept wordt) eerder kans op gaatjes is 

 mogelijke vervelende zwangerschapsmisselijkheid van invloed kan 

zijn op het gebit, want bij vaak overgeven kan het glazuur van de 

tanden aangetast worden (erosie)  

 zwangere vrouwen met parodontitis een groter risico lopen om te 

vroeg te bevallen waarbij de baby te klein ter wereld komt 
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Echter, wist u dat… 
 

• er een verband is tussen ernstig ontstoken tandvlees en 

suikerziekte (diabetes mellitus)? 
 

 diabetici vaker problemen met hun tanden en tandvlees hebben 

 dit door een verminderde weerstand tegen infecties komt 

 dit meestal het gevolg van een niet goed ingestelde 

bloedsuikerspiegel is 

 medicijnen die gebruikt worden om de suikerspiegel te reguleren een 

droge mond kunnen veroorzaken 

 kans op het ontstaan van gaatjes groter is 
 

Ontstekingen in het lichaam, dus ook in de mond, kunnen de  

bloedsuikerspiegel ontregelen 
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Echter, wist u dat… 
 

• er een verband is tussen ernstig ontstoken tandvlees en de kans 

op hart- en vaatziekten? 
 

 overkoepelende naam voor verschillende ziekten aan het hart of 

bloedvaten 

 doodsoorzaak nummer één onder vrouwen is; onder mannen is het 

een levensbedreigende aandoening  

 het ontstaan vaak te maken heeft met een ongezonde leefstijl, zoals 

roken, te veel en ongezond eten, te weinig bewegen, stress en 

erfelijkheid 

 vermoedelijk door schadelijke mondbacteriën die in de bloedbaan 

terechtkomen en kunnen leiden tot allerlei processen die hart- en 

vaatziekten tot gevolg kunnen hebben of verergeren 
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Sociaal maatschappelijke (mondzorg) 

problemen op Curaçao… 

• slechte gebitten bij jeugd en volwassenen 

• tienerzwangerschappen (gebitsschade?) 

• obesitas (ongezonde voeding en suikergebruik; gaatjes?) 

• diabetes mellitus (ernstige tandvlees ontstekingen?) 

• te hoge bloeddruk (hart- en vaatziekten) 

• belasting mantelzorgers (mondzorg voor ouderen?) 

• kindermishandeling en huiselijk geweld (meldcode voor 

mondzorgverleners) 

• focusonderzoek (lichaam infectievrij bij grote operaties) 
 

Onvoldoende bewustwording van mondgezondheid 
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Attitude mondzorg? 

16 

Tandversieringen in Zuid-Amerikaanse landen en het Caribische gebied; 

gerelateerd aan eerste indruk, ijdelheid en/of status? 
 

  esthetisch mooi (status) om het gebit te versieren met gouden 

 kapjes, incusief gegraveerde of uitgespaarde afbeelding 

  een "diamantje” op een tand 

  ‘Hollywood smile’ 

  ‘Yeaba teeth’ 

  ‘Love gap’? 

Via facebook + website: 

http://www.mondhygienecuracao.com 

  

Doel: een groter bewustzijn creëren van 

het belang van een gezond gebit en een 

goede mondverzorging 
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http://www.mondhygienecuracao.com/
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Discussie: Tandartsen en mondhygiënsten op 

Curaçao maken  zich zorgen over het stoppen 

van fluoridering van het drinkwater.  

'Het is niet moeilijk voor te stellen hoe de 

Curaçaose gebitten er over tien jaar uitzien' 

Huidige situatie op Curaçao… 

Ook in Nederland… 

19 

Gebitsschade pubers?! In 2011 heeft 

73% van 11-jarigen een gaaf gebit, bij 

17-jarigen is dit gedaald naar 39%: 

Oorzaak: overmatig gebruik van 

ongezonde voedingswaren zoals 

energy drinks in combinatie met een 

slechte mondverzorging 
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Achtergrond van de studie 

• Mondzorggedrag is een essentieel aspect van het sociale leven en 

de algemene gezondheid 

 

• Onvoldoende mondverzorging komt in alle culturen en contexten 

voor; het iss belangrijk om inzicht te krijgen in determinanten en 

relevante factoren van mondzorggedrag 

 

• Identificatie en evaluatie van mondzorggedrag zijn nodig voor het 

ontwikkelen van ‘op maat gemaakte’ preventieve interventies 

 

• Motivatie en focus zou moeten liggen op preventie / promotie 

 
"Van cure naar care en mondgezondheid in relatie tot de algemene gezondheid" 

20 

Cultuur, Groepskenmerken en 

Maatschappelijk-Samenleving 

• Nationaliteit (etnische afkomst) 

• Geboorteland (plaats van herkomst) 

• Gender (geslacht, seksuele geaardheid) 

• Geboortejaar (leeftijd, levensfase) 

 

• Religie (geloofsgemeenschap) 

• Sociale klasse (milieu, familie) 

• Beroep (scholingsniveau, werk) 
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Van probleem naar aanpak 
Specificiteitsprincipe 

 

• Focus op specifieke doelgroep 
Niet: ‘Hoe kunnen we mensen meer bewust laten worden van een 
gezonde mond en een goede mondverzorging?’ 
Wel: ‘Hoe kunnen we laag opgeleide moeders met kinderen meer 
aandacht aan hun eigen mondverzorging en aan de mondgezondheid 
van hun kinderen laten besteden?’ 

 

• Focus op specifiek gedrag 
Niet: ‘U moet meer aandacht aan uw eigen gebit en het gebit van uw 
kinderen besteden’ 
Wel: ‘Poets tweedagelijks tenminste 2 minuten uw eigen gebit en 
check de mondverzorging van uw kinderen’ 

 

• Oorzaken die dicht tegen gedrag aan liggen 

Type vragen/problemen 
Gedrag en psychische processen 

 

 

• Communicatieproblemen tussen mondzorgverleners en patiënten 

• Waarom volgen mensen nauwelijks mondhygiëne instructies op? 

• Hoe kunnen we laag opgeleide moeders met kinderen meer aandacht 

aan hun eigen mondverzorging en aan de mondgezondheid van hun 

kinderen laten besteden? 

 

De 1e formulering duidt slechts op een observatie. Bij de 2e formulering 

wordt gevraagd naar oorzaken of achtergronden. De 3e formulering gaat  

daar juist op in; in de vorm van hoe een probleem aan te pakken 

23 

What’s on a mans mind 
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Bewust motiveren in de praktijk; 

transtheoretisch model van verandering 
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Gebitsverzorging? Hoezo? 

Wel willen, maar (nog) niet kunnen…  

Ik ben er klaar voor! 

Herhalen en volharden?! 

Een kwestie van doen…  

Ontleend aan: Arie Dijkstra, Inauguration speech march 3 2009 

Man-Vrouw verschillen in  

Mondhygiëne gedrag 

P =.019 

P =.001 

P =.027 P =.001 

P =.012 

P =.034 

Buunk-Werkhoven Y.A.B, NMT jaarcongres 2011. De kwetsbare 
patiënt. ‘Vanuit een ander perspectief benaderd’ 

 17 juni 2011 in het Regardz hotel ‘Heerlickheijd van Ermelo’ te Ermelo 
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Mondhygiënegedrag   ♂  ♀ 

• In Aruba/Bonaire en Dominicaanse Republiek 

zijn geen man-vrouw verschillen gevonden 

 

• ♂ TBS-patiënten rapporteerden betere 

mondhygiënegedrag dan ♂ ‘patiënten THK-MZK' 

• geen verschil in militairen en ♂ 1e jaars 

studenten psychologie 

Buunk-Werkhoven Y.A.B, NMT jaarcongres 2011. De kwetsbare 
patiënt. ‘Vanuit een ander perspectief benaderd’ 

 17 juni 2011 in het Regardz hotel ‘Heerlickheijd van Ermelo’ te Ermelo 

Man-Vrouw verschillen in  

waardering van eigen gebit 

5,8

6

6,2

6,4

6,6

6,8

7

7,2

7,4

7,6

Online NL Aruba/Bonaire

man

vrouw

P =.078 

P =.001 

‘Ladder Scale’ (as the Self-Anchoring Striving Scale; Cantril, 1967) 

Buunk-Werkhoven Y.A.B, NMT jaarcongres 2011. De kwetsbare 
patiënt. ‘Vanuit een ander perspectief benaderd’ 

 17 juni 2011 in het Regardz hotel ‘Heerlickheijd van Ermelo’ te Ermelo 
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Man-Vrouw verschillen in  

positieve attitude 

P =.001 
P =.022 

Buunk-Werkhoven Y.A.B, NMT jaarcongres 2011. De kwetsbare 
patiënt. ‘Vanuit een ander perspectief benaderd’ 

 17 juni 2011 in het Regardz hotel ‘Heerlickheijd van Ermelo’ te Ermelo 

Model van beredeneerd gedrag 

Buunk-Werkhoven Y.A.B, Dijkstra A, van der Schans C.P. (2011). Determinants of oral hygiene behavior: A study 
based on the theory of planned behavior. Community Dentistry and Oral Epidemiology, 39, 250-259.  

Sociale Norm 

Waargenomen 

Gedragscontrole 

Verwachte Sociale 

Uitkomsten 

Kennis 

Mondzorg 

Attitude 

Gedrag 
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Methode 

• 955 deelnemers (71% ♀ gemid lft 37,2 jaar) uit 6 landen: 

Nederland, Aruba/Bonaire, Nepal, Uruguay, Spanje en 

Dominicaanse Republiek 
 

• verschillende schalen via een internet vragenlijst en 

papier-en-potlood-vragenlijsten, inclusief demografische 

gegevens 
 

• vulden een index voor mondhygiëne gedrag in; dit is een 

voorloper van de 

 

 
 

30 Logo designed by Stephany Thijssen 

Buunk-Werkhoven Y.A.B, Gender variations in determinants of oral hygiene 
behaviour: a secondary analysis. p. 159 in (2013), Abstracts for the 
International Symposium on Dental Hygiene, Cape Town, South Africa, 
August 14–17, 2013. International Journal of Dental Hygiene, 11: 156–173. 
doi: 10.1111/idh.12034.  

31 

https://apha.confex.com/apha/140am/webprogram/Paper259963.html 
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Methode 
MondiX en mondhygiënegedrag: 
 

“tanden poetsen, twee keer per dag (een keer na het ontbijt en een  

keer voor het slapen gaan), met een zachte tandenborstel en  

fluoridetandpasta; zachtjes poetsen, zonder druk, ten minste  

twee minuten; stapsgewijs poetsen met kleine korte bewegingen -soort  

massage – langs de tandvleesranden,  aan de binnenkant en de  

buitenkant, en op de kauwvlakken Naast het tandenpoetsen, dagelijkse  

interdentale reiniging (floss, tandenstokers of interdentale ragers) en het  

reinigen van de tong wordt ook aangeraden” 
32 

Methode 
Attitude: Hoe staat u tegenover het geadviseerde  

mondhygiënegedrag? (onbelangrijk - belangrijk; onplezierig – plezierig;  

ongezond - gezond, negatief - positief, vervelend - niet vervelend, niet  

zinvol - zinvol, saai - spannend, pijnlijk - pijnloos en dom - slim) 

 

Sociale norm: Wat vinden andere mensen (mijn ‘tandarts’, ‘mijn partner’,  

‘mijn familie (ouders, broers of zussen)’, ‘mijn vrienden’, ‘mijn collega's’)  

dat ik zou moeten doen met betrekking tot een betere mondverzorging?  

 

Waargenomen zelfcontrole: ‘Als ik wil, kan ik mijn gebit verzorgen zoals  

geadviseerd’; ‘Ik vind het moeilijk om mijn gebit te verzorgen zoals  

voorgeschreven’; ‘Ik ben in staat om mijn gebit te verzorgen zoals  

geadviseerd’  

 33 
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Methode 

Verwachte sociale uitkomsten 

 

1. Mensen beoordelen elkaar onder andere op grond van hun gebit 

2. In sociale contacten is een goed verzorgd gebit belangrijk 

3. Het is gênant als iemand een slecht verzorgd gebit heeft 

4. Bij het krijgen van een eerste indruk van iemand is iemands gebit 

 belangrijk 

5. Ik vind het fijn als de mensen waarmee ik omga een goed verzorgd 

gebit hebben 

6. In sociale contacten is een frisse adem belangrijk 

34 

Methode 
Kennis over mondgezondheid (16 vragen), bijvoorbeeld: 

- Het maakt niet uit hoe vaak ik op een dag eet, als er maar geen suiker 

in zit 

- Om gaatjes te voorkomen, moet ik vooral op de kauwvlakken poetsen 

- Bij het tandenpoetsen is het belangrijk om weinig kracht te zetten op de 

tandenborstel 

- Hoe vaker ik op een dag mijn tanden poets, hoe beter dat voor mijn 

gebit is 

- Als ik iets zuurs heb gegeten of gedronken, dan moet ik minimaal een 

half uur wachten voordat ik mijn gebit mag poetsen.  

- Voor een juiste klank- en woordvorming zijn tanden en kiezen 

onmisbaar 

- Een slechte adem kan ontstaan door tandvleesontstekingen 
35 
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Voorspellers van mondhygiënegedrag 

Buunk-Werkhoven Y.A.B, Dijkstra A, van der Schans C.P. (2011). Determinants of oral hygiene behavior: A study 
based on the theory of planned behavior. Community Dentistry and Oral Epidemiology, 39, 250-259.  

Sociale Norm 

Waargenomen 

Gedragscontrole 

Verwachte Sociale 

Uitkomsten 

Kennis 

Mondzorg 

Attitude 

Mondhygiëne 

Gedrag 

.30* 

.17* 

-.16* 

.18* 

*  P <.001 

** P <.05 

Voorspellers mondhygiënegedrag bij 

vrouwen 

Buunk-Werkhoven Y.A.B, Gender variations in determinants of oral hygiene behaviour: a secondary analysis. p. 
159 in (2013), Abstracts for the International Symposium on Dental Hygiene, Cape Town, South Africa, August 14–
17, 2013. International Journal of Dental Hygiene, 11: 156–173. doi: 10.1111/idh.12034.  

Sociale Norm 

Waargenomen 

Gedragscontrole 

Verwachte Sociale 

Uitkomsten 

Kennis 

Mondzorg 

Attitude 

Mondhygiëne 

Gedrag 

.28* 

.19* 

-.12** 

.21* 

*  P <.001 

** P <.05 
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Voorspellers mondhygiënegedrag bij 

mannen 

Sociale Norm 

Waargenomen 

Gedragscontrole 

Verwachte Sociale 

Uitkomsten 

Kennis 

Mondzorg 

Attitude 

Mondhygiëne 

Gedrag 

.39* 

.17# 

-.24** 

*  P <.001 

** P <.05 

#  P <.10 

Buunk-Werkhoven Y.A.B, Gender variations in determinants of oral hygiene behaviour: a secondary analysis. p. 
159 in (2013), Abstracts for the International Symposium on Dental Hygiene, Cape Town, South Africa, August 14–
17, 2013. International Journal of Dental Hygiene, 11: 156–173. doi: 10.1111/idh.12034.  

  

  

Measures 

The  Netherlands 

N = 487 

N M/F =  

89/398 

Aruba/Bonaire 

  

N = 113 

N M/F = 51/62 

Nepal 

  

N = 108 

N M/F = 54/54 

Uruguay 

  

N = 80 

N M/F = 26/54 

Spain 

  

N = 75 

N M/F = 17/58 

Dom. Republic 

 

N = 92 

N M/F = 36/55 

Oral Hygiene Behavior 

Male 

Female 

* 

1.25 (0.32) 

1.34 (0.30) 

  

1.35 (0.25) 

1.42 (0.26) 

* 

1.04 (0.22) 

1.16 (0.25) 

ф 

1.26 (0.39) 

1.51 (0.24) 

* 

1.30 (0.25) 

1.44 (0.24) 

  

1.47 (0.26) 

1.49 (0.25) 

Attitude  

Male 

Female 

  

5.46 (0.79) 

5.58 (0.79) 

* 

5.83 (0.73) 

6.20 (0.84) 

  

5.83 (1.27) 

6.03 (1.27) 

  

5.93 (0.73) 

6.20 (0.74) 

ф 

5.33 (1.23) 

6.13 (0.66) 

  

5.59 (1.67) 

5.90 (1.23) 

Social Norms  

Male 

Female 

ф 

2.75 (1.56) 

2.17 (1.22) 

  

4.05 (1.58) 

3.49 (1.77) 

  

5.93 (1.37) 

6.30 (0.89) 

# 

4.06 (1.60) 

3.25 (1.72) 

  

4.74 (1.35) 

4.22 (1.71) 

  

5.11 (2.02) 

5.63 (1.59) 

Perceived Behavior 

Control  

Male 

Female 

  

  

3.87 (0.84) 

4.01 (0.82) 

  

  

4.31 (0.69) 

4.28 (0.92) 

  

  

4.19 (0.54) 

4.19 (0.42) 

  

  

--- 

--- 

  

  

--- 

--- 

  

  

4.43 (1.01) 

4.65 (0.63) 

Expected Social 

Outcomes  

Male 

Female 

  

4.23 (0.64) 

4.23 (0.58) 

  

4.03 (0.68) 

4.23 (0.61) 

* 

3.78 (0.58) 

3.45 (0.84) 

  

4.31 (0.55) 

4.31 (0.72) 

# 

4.04 (0.70) 

4.33 (0.60) 

  

4.18 (1.06) 

4.38 (0.74) 

Oral Health Knowledge  

Male 

Female 

* 

0.76 (0.32) 

0.79 (0.30) 

  

0.56 (0.18) 

0.59 (0.20) 

  

0.47 (0.16) 

0.43 (0.16) 

  

--- 

--- 

  

--- 

--- 

  

0.49 (0.13) 

0.54 (0.15) 

Buunk-Werkhoven Y.A.B, Gender variations in determinants of oral hygiene 
behaviour: a secondary analysis. p. 159 in (2013), Abstracts for the 
International Symposium on Dental Hygiene, Cape Town, South Africa, 
August 14–17, 2013. International Journal of Dental Hygiene, 11: 156–173. 
doi: 10.1111/idh.12034.  
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Conclusie / Discussie 

• deze secondaire analyse laat enkele significante man-vrouw 

verschillen in gemiddelde totaalscores zien 
 

• bevindingen zijn illustratief, meer inzicht in de manier waarop 

mannen en vrouwen waarnemen of verschillende aspecten van 

mondgezondheid en mondverzorging ervaren  
 

• verschillen steunen de noodzaak van experimenteel onderzoek voor 

het ontwikkelen van ‘op maat gemaakte’ mondhygiëne interventies 
 

• vrouwen kunnen als rolmodellen fungeren voor interventies voor  

andere (jonge) vrouwen, voor hun partners en kinderen 

40 

Conclusie / Discussie 

Beperkingen als gevolg van een aantal methodologische aspecten: 

 

• de vragenlijsten zijn ontwikkeld in Nederland en mogelijk niet van 

toepassing op andere populaties? 

 

• de items in de index voor mondhygiënegedrag zijn duidelijk te 

begrijpen, observeerbaar en hangen samen met gewenste 

mondhygiëne, zoals geadviseerd door mondzorgverleners  

 

• bevindingen ondersteunen het gegeven dat communicatie- 

boodschappen  in preventieve mondzorg interventies, die afgestemd 

zijn op geslacht en leeftijd effectiever zullen zijn dan een 'one-size fits 

all' benadering 
41 
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Conclusie / Discussie 

42 

 geen eenduidig verschil met 

betrekking tot ‘wat/welke’ 

psychologische determinanten in 

interventies 
 

 heel goed mogelijk dat man-vrouw 

verschillen relevant zijn als het gaat om 

‘hoe’  interventies gericht zijn op de 

determinanten 
 

 de rol van geslacht  als een 

moderator in mondverzorging 
 

 sociale modellen en attitude 

argumenten in interventies kunnen 

verschillen voor mannen en vrouwen 

Buunk-Werkhoven, Y.A.B., Hollaar, V.R.Y. & Jongbloed-Zoet, C. Work 
engagement among Dutch dental hygienists. Special Issue: Abstracts of 
the 101st FDI Annual World Dental Congress, September 2013. International 
Dental Journal 2013; 63 (Suppl 1): 231. DOI: 10.1111/idj.12051.  

 

 

 

 

Vragen? 

Stof tot nadenken over ‘hoe en 

wat’ om mondgezondheid en 

mondverzorging te verbeteren op 

Curaçao… 


