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Samenvatting “Tandartsangst bij kinderen en kwaliteit van leven”.

De prevalentie van tandartsangst bij kinderen ligt in Europa gemiddeld rond de 9% 
[1]. In Nederland ligt de prevalentie tussen de 6-14% bij 4 tot 11-jarigen, waarvan 6% 
hoogangstig is en de andere 8% risico loopt op het ontwikkelen van extreme angst [2]. 
De etiologie van tandartsangst bij kinderen wordt als multifactorieel beschouwd [3].
Tegen deze achtergrond wil dit proefschrift zich, algemeen geformuleerd, bezighouden 
met tandartsangst van jonge kinderen en daartoe is dit proefschrift opgebouwd uit 3 
delen:
Deel I: tandartsangst bij kinderen (Hoofdstuk 2-4), 
Deel II: de (potentiële) rol van ouders en tandarts (Hoofdstuk 5-8), 
Deel III: mondgezondheid gerelateerde kwaliteit van leven bij kinderen met tandartsangst 
(Hoofdstuk 9-10).
Er is in dit proefschrift voor gekozen om de CFSS-DS (Children’s Fear Survey Schedule-
Dental Subscale) als vragenlijst te gebruiken om tandartsangst bij kinderen te meten. Een 
reden is dat de CFSS-DS wordt aanbevolen als het gaat om tandartsangst bij kinderen te 
meten. De CFSS-DS heeft een goede betrouwbaarheid, de validiteit en de klinische utiliteit 
zijn voldoende [3]. Een tweede reden is dat de CFSS-DS vertaald is in het Nederlands en 
ook beschikbaar is in een ouderversie.

Deel I.
In hoofdstuk 2 werd m.b.v. een vragenlijst gekeken of bepaalde stressvolle situaties 
voor kinderen van 3 jaar indicatoren zijn voor tandartsangst een jaar later. De angst 
inducerende situaties bleken inderdaad een verband te hebben met tandartsangst op 
4-jarige leeftijd. Echter, indien de vragenlijst om tandartsangst te meten werd afgenomen 
op 3-jarige leeftijd bleken de resultaten daarvan eveneens een goede indicator te zijn 
voor tandartsangst op 4-jarige leeftijd. In nader onderzoek zal dus moeten blijken wat 
de meerwaarde is van een vragenlijst over stressvolle situaties t.o.v. een vragenlijst over 
tandartsangst op 3-jarige leeftijd. 

In hoofdstuk 3 werd gekeken naar de relatie tussen de scores op resp.een tandartsangst 
vragenlijst en een gedragsvragenlijst voorafgaand aan de behandeling, en het 
daadwerkelijke gedrag van het kind tijdens de behandeling. Het daadwerkelijke gedrag 
werd gescoord aan de hand van videobanden van de behandeling door twee onafhankelijke 
gekalibreerde observatoren. Er bleek geen relatie te zijn tussen de resultaten gemeten met 
de vragenlijsten en het daadwerkelijk geobserveerde gedrag van het kind. 

Hoofdstuk 4 beschreef een longitudinaal onderzoek bij kinderen tussen 8 en 13 jaar waarin 
werd geëvalueerd wat de relatie was tussen bepaalde algemene- en tandheelkundige 
variabelen en de tandartsangst van deze kinderen. Tevens werd een onderscheid gemaakt 
in laag angstige- en angstige kinderen. Uit de resultaten bleek dat de angstige kinderen 
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gemiddeld meer extractie(s) hadden gehad en meer gedragsproblemen hadden vertoond 
gedurende de gehele observatieperiode dan de laag angstige kinderen. De belangrijkste 
conclusie van dit onderzoek was dat na verloop van tijd het negatieve effect van 
behandelvariabelen en persoonlijke ervaringen op tandartsangst lijkt uit te doven.

Deel II.
In hoofdstuk 5 werd de relatie onderzocht tussen de behandeling door de huistandarts, de 
verwijzing en verschillende aspecten behorende bij behandeling in een gespecialiseerde 
kliniek voor kindertandheelkunde, waaronder de keuze om terug te gaan naar de eigen 
huistandarts na behandeling. Deelnemers waren ouders waarvan de kinderen door hun 
huistandarts zijn verwezen naar een kindertandarts. Er werd een splitsing gemaakt in 
kinderen die nog onder behandeling waren bij de kindertandarts en kinderen die reeds 
waren afbehandeld. Om aan de benodigde informatie te komen werden de verwijsbrieven 
van de kinderen geraadpleegd. Slechts 65% van de kinderen in beide groepen ging 
terug naar de huistandarts. Er werd bij beide groepen geconstateerd dat de tevredenheid 
met de behandeling van de huistandarts vòòr verwijzing, bepaalde of de ouders na de 
behandeling van de kindertandarts van plan waren terug te gaan/teruggingen naar deze 
huistandarts. 

Hoofdstuk 6 beschreef een onderzoek waarin naast de interactie tussen ouder, tandarts 
en kind, ook de theorie van Rachman centraal staat. Deze theorie gaat uit van drie 
“paden” waarop angst kan worden verworven, te weten directe conditionering, modeling 
en instructie/informatie. Aan de hand van interviews werd bestudeerd of deze “paden” 
van Rachman ertoe bijdragen dat een kind wordt verwezen naar een kindertandarts en in 
welke mate de interactie tussen ouder, huistandarts en kind een rol speelt. Uit de resultaten 
bleek dat kindfactoren de grootste bijdrage leveren om te verwijzen. Bovendien bleken 
zowel angstverwerving, zoals beschreven in de paden van Rachman, als de onderlinge 
communicatie tussen ouder-tandarts-kind bij te dragen aan de verwijzing.

In hoofdstuk 7 werd een studie besproken waarin beoordeeld werd of ouders van 
verwezen kinderen andere (negatieve) zaken over tandheelkunde hadden geleerd in hun 
kindertijd dan ouders van kinderen in een normale praktijk. Tevens werd gekeken of de 
manier waarop ze dit hadden geleerd samenhing met de tandartsangst van hun kind. 
Op basis van de resultaten van een tweetal vragenlijsten kan geconcludeerd worden 
dat er geen verschil is tussen beide groepen wat betreft de tandheelkundige informatie 
die de ouders in de kindertijd hebben gekregen. Evenmin bleek de manier waarop 
tandheelkundige informatie werd gegeven voor beide groepen samen te hangen met de 
tandartsangst van hun kind.

In hoofdstuk 8 werd bestudeerd of de manier waarop ouders zich in bepaalde algemene- en 
tandheelkundig gerelateerde situaties naar hun kinderen opstellen, verband houdt met de 
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tandartsangst van hun verwezen kind. Een vragenlijst met verschillende tandheelkundige 
of dagelijkse situaties werd aan de ouders voorgelegd, waaruit een bepaald gedragsprofiel 
volgde. Vervolgens werd een “gewenst gedragsprofiel” geformuleerd. Aan de hand 
van de resultaten kan worden geconcludeerd dat ouders meer gewenst gedrag lieten 
zien naarmate hun kind angstiger was. In het algemeen scoorden ouders hoger op het 
gewenste gedragsprofiel in tandheelkundig gerelateerde situaties dan in de algemene 
situaties.

Deel III.
In Hoofdstuk 9 werd het korte termijn effect van tandheelkundige behandeling onder 
narcose onderzocht bij kinderen met veel cariës; hierbij werd gekeken naar het effect 
op de aan mondgezondheid gerelateerde kwaliteit van leven, de impact op de familie 
en tandartsangst. De ouders gaven kort na de behandeling van hun kind aan dat de aan 
mondgezondheid gerelateerde kwaliteit van leven en de impact op de familie beide 
waren verbeterd. De tandartsangst veranderde wel, echter niet significant.

Tenslotte werd in hoofdstuk 10 een Randomized Controlled Trial (RCT) besproken. 
Kinderen die waren verwezen naar een kindertandarts en in aanmerking kwamen voor 
behandeling onder narcose werden gerandomiseerd aan 4 groepen toegewezen, d.w.z. 
twee behandel- en twee controlegroepen. Aan de hand van de indeling van de groepen 
vond of zowel een voor- als een nameting, of enkel een nameting plaats. De vragenlijsten 
die door de ouders werden ingevuld betroffen een vragenlijst over tandartsangst en 
een korte vragenlijst over de aan mondgezondheid gerelateerde kwaliteit van leven 
in de vroege kindertijd. De resultaten lieten zien dat het gunstige effect op de aan 
mondgezondheid gerelateerde kwaliteit van leven daadwerkelijk het resultaat was van de 
behandeling onder narcose. Wederom veranderde de tandartsangst niet na behandeling 
onder narcose.

In de Algemene discussie worden alle studies kritisch beoordeeld en tegen het licht van de 
bestaande literatuur beschouwd. De grootste beperking van de studies in dit proefschrift 
is wellicht dat alle vragenlijsten werden ingevuld door de ouders. Hoewel op de leeftijd 
van de kinderen uit onze onderzoeksgroepen vrijwel geen andere mogelijkheden bestaan 
om aan bepaalde informatie te komen, moeten de conclusies van dit proefschrift met 
enige voorzichtigheid worden beschouwd.
Op basis van dit proefschrift kan worden geconcludeerd dat het multifactoriële model van 
tandartsangst verder onderbouwd wordt, wellicht in iets uitgebreidere vorm met ook een 
rol voor de aan mondgezondheid gerelateerde kwaliteit van leven en algemeen welzijn. 
Enige verschuiving in de mate waarin de factoren in de etiologie van tandartsangst een 
rol spelen is wel aan de orde: de rol van modeling lijkt wat bescheidener dan tot nu toe 
aangenomen en de rol van persoonlijke directe ervaringen wat groter. 
Het is vrij gebruikelijk dat jonge kinderen een lichte vorm van tandartsangst hebben. 
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Echter, hierbij moet tijdig worden ingegrepen, anders bestaat de kans dat deze angst op 
latere leeftijd aanblijft of zelfs extremere vormen gaat aannemen en een fobie wordt. 
Tevens komt uit dit proefschrift naar voren dat kindertandartsen en gespecialiseerde 
tandheelkundige klinieken slechts gedeeltelijk in het Nederlandse zorgsysteem lijken 
te zijn geïntegreerd. Volledige integratie zou een doel voor de toekomst moeten zijn. 
Mogelijk zou een goede uitleg van de verwijzing en tijdige verwijzing hierin een rol 
kunnen spelen, dit komt tevens de onderlinge verhouding van de huistandarts en ouder 
ten goede.
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