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Samenvatting
Achtergrond: Autisme Spectrum Stoornis (ASS) is een term die wordt gebruikt om alle vormen van
autisme te omvatten. Er wordt nog steeds veel onderzoek gedaan naar ASS. Er is echter weinig bekend
over de mondverzorging bij kinderen met een Autisme Spectrum Stoornis en de barrières die ouders/
verzorgers bij de mondzorg van hun kind kunnen ervaren.
Doel: Het doel van dit onderzoek is om inzicht te verkrijgen in de barrières die ouders en verzorgers
ervaren in de dagelijkse mondverzorging van hun kind met ASS. Op deze manier kunnen
mondzorgprofessionals een betere kwaliteit van zorg bieden aan deze ouders/ verzorgers. De
hoofdvraag van dit onderzoek luidt: ‘op welke manier ervaren ouders/ verzorgers van kinderen met ASS
barrières bij het uitvoeren van de dagelijkse mondverzorging?’. De bijbehorende deelvragen zijn: ’welke
mondverzorging passen kinderen met ASS toe?’ en ‘welke mondsituaties komen veel voor bij kinderen
met ASS?’.
Methode: Er is een kwantitatief cross-sectioneel onderzoek uitgevoerd. De data voor dit onderzoek zijn
verzameld middels enquêtes. De onderzoekspopulatie bestaat uit ouders/ verzorgers, van kinderen met
ASS met een leeftijd van 4 tot en met 12 jaar, in Nederland. De geanalyseerde data wordt verwerkt met
behulp van beschrijvende statistiek.
Resultaten: Het totaal aantal respondenten bedraagt 145, waarvan er 22 zijn geëxcludeerd. De
onderzoekspopulatie bestaat uit 123 participanten. 65,0% van de kinderen met ASS poetsen twee keer
per dag zijn/ haar tanden en 49,6% van de kinderen met ASS poetsen twee minuten of langer. 48,8%
van de ouders/ verzorgers begeleiden zijn/ haar kind bij ieder poetsmoment. 50,4% van de kinderen
met ASS heeft op dit moment een of meerdere mondsituaties, waarvan gingivitis (23,6%) het meeste
voorkomt. In totaal hebben 101 van de 123 ouders/ verzorgers (82,1%) aangegeven barrières te ervaren
bij de dagelijkse mondverzorging van zijn/ haar kind met ASS. De vier meest voorkomende barrières
zijn ‘tandenpoetsen is een te lastige opgave’ (26,7%), ‘het kost te veel tijd en moeite’ (22,8%), ‘kan niet
stil blijven staan/ zitten tijdens het tandenpoetsen’ (19,8%) en ‘wil geen voorwerpen in zijn/ haar mond’
(17,8%).
Conclusie: Uit dit kwantitatieve onderzoek wordt geconcludeerd dat ouders/ verzorgers van kinderen
met ASS verschillende barrières ervaren bij de dagelijkse mondverzorging van hun kind met ASS.
Trefwoorden: Autisme Spectrum Stoornis, ASS, kinderen, ouders, verzorgers, barrières, mondzorg,
mondverzorging

3

Inhoudsopgave
Voorwoord ............................................................................................................................................... 2
Samenvatting .......................................................................................................................................... 3
Hoofdstuk 1 Inleiding ............................................................................................................................. 5
Hoofdstuk 2 Materiaal en Methode ....................................................................................................... 8
Type onderzoek .................................................................................................................................... 8
Onderzoekspopulatie ........................................................................................................................... 8
Meetinstrumenten en informed consent ............................................................................................... 8
Data-analyse ........................................................................................................................................ 9
Hoofdstuk 3 Resultaten ....................................................................................................................... 11
Algemene gegevens ......................................................................................................................... 11
Deelvraag 1: Welke mondverzorging passen kinderen met ASS toe? ....................................... 13
Deelvraag 2: Welke mondsituaties komen veel voor bij kinderen met ASS? ............................ 15
Hoofdvraag: Op welke manier ervaren ouders/ verzorgers van kinderen met ASS barrières bij
het uitvoeren van de dagelijkse mondverzorging? ...................................................................... 16
Hoofdstuk 4 Discussie ......................................................................................................................... 17
Hoofdstuk 5 Conclusie ........................................................................................................................ 20
Literatuurlijst......................................................................................................................................... 21
Bijlagen .................................................................................................................................................. 24
Bijlage 1: Enquête mondverzorging bij kinderen met een Autisme Spectrum Stoornis .................... 24
Bijlage 2: Algemene variabelen per deelonderwerp .......................................................................... 35
Bijlage 3: Meetniveaus van de variabelen.......................................................................................... 36

4

Hoofdstuk 1 Inleiding
Er is nog weinig bekend over de mondzorg bij kinderen met een Autisme Spectrum Stoornis en
de barrières die ouders/ verzorgers hierbij ervaren. Autisme Spectrum Stoornis, ook wel ASS genoemd,
is de benaming die wordt gebruikt om alle vormen van autisme te omvatten (Hersenstichting, 2018). Er
wordt nog steeds veel onderzoek gedaan naar ASS. Du, Yiu en King (2018) schrijven dat de
informatieverwerkingsstoornis en prikkelgevoeligheid die kinderen met ASS ervaren, kunnen leiden tot
moeilijkheden tijdens de mondverzorging, waardoor de kans op mondproblemen wordt vergroot voor
deze doelgroep (Du, Yiu, & King, 2018).
ASS is een informatieverwerkingsstoornis in de hersenen die aangeboren is (Hersenstichting,
2018). Vanwege de informatieverwerkingsstoornis wordt de wereld als chaotisch ervaren, mensen met
ASS zoeken vaak structuur door te handelen in vaste patronen en rituelen (Eurelings-Bontekoe,
Verheul, & Snellen, 2017). Mogelijk komt de afkeer voor onverwachte stimuli doordat de hersenen
minder efficiënt tussen ideeën en gedachten kunnen schakelen dan de hersenen van mensen zonder
ASS (Kohli, et al., 2018) (Cohut, 2018). Doordat de prikkelverwerking anders verloopt hebben mensen
met ASS vaak geen overzicht, wat kan zorgen voor angst en een gevoel van onveiligheid (Didden &
Huskens, 2007).
ASS komt voor in alle ethische en sociaaleconomische klasse. De verhouding tussen jongens
en meisjes met autisme wordt vaak geschat op 4 jongens tegenover 1 meisje (Cagetti, et al., 2015) (NJi,
2018) (CBS, 2018). In de meta-analyse van Loomes, Hull en Mandy (2017) blijkt die verhouding meer
3:1. Er lijkt een bias te zijn in het diagnosticeren van meisjes met ASS waardoor ze het risico lopen dat
er geen diagnose ASS gesteld wordt (Loomes, Hull, & Mandy, 2017). Ongeveer 1% van de Nederlandse
bevolking heeft ASS, hierin zijn verschillende vormen en gradaties (Zobegaafd, 2018). In 2017 werd
gezegd dat 2,5% van de kinderen van 4 tot 12 jaar in Nederland autisme of een daaraan verwante
stoornis heeft. Dit komt neer op ongeveer 40.000 kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 (NJi, 2018).
De leeftijd waarop de diagnose ASS wordt vastgesteld bij kinderen loopt erg uiteen, gemiddeld
tussen 5 en 9 jaar, maar de signalen kunnen al vroegtijdig op te merken zijn. De signalen kunnen per
kind verschillen, evenals de leeftijd waarop de signalen opvallen. Enkele voorbeelden van signalen van
ASS zijn wanneer het kind: geen oogcontact maakt; fysiek contact ontwijkt of afweert; vertraagde
spraakontwikkeling heeft; snel overstuur raakt wanneer er kleine veranderingen plaatsvinden en
geobsedeerd is door bepaalde interesses (National Autism Association, sd). Het is van belang dat een
professional onderzoek doet naar het gedrag van het kind, want ook kinderen zonder ASS kunnen
bovenstaande signalen vertonen (Autism Speaks, sd).
De diagnose ASS wordt vastgesteld door middel van The Diagnostic and Statistical manual of
Mental disorders (DSM) (Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie, sd). Dit is een internationaal
classificatiesysteem en bevat geclusterde beschrijvingen van stoornissen op basis van symptomen
(Astare, 2018). Het gaat hierbij om een gedragsdiagnose (Hersenstichting, 2018). Deze diagnose mag
enkel door een geregistreerd GZ-psycholoog of een psychiater worden vastgesteld (NVA - Diagnostiek).
Bij de komst van de nieuwste versie van de DSM in 2013, de DSM-5, worden bepaalde classificaties
niet meer gebruikt, zoals de vijf vormen van autisme: autistische stoornis; stoornis van Asperger;
syndroom van Rett; de Desintegratie stoornis en PDD-NOS (Kenniscentrum KJP, 2018). Er is nu één
diagnose, namelijk: Autisme Spectrum Stoornis. Bij volwassenen met ASS is bij 45% sprake van nog
één of meer andere psychiatrische diagnoses, meestal stemmingsstoornissen of AD(H)D (Begeer, van
Wijngaarden, Vreugdenhil, & Wijnker-Holmes, 2017). AD(H)D is een Engelse afkorting en staat voor
Attention Deficit (Hyperactivity) Disorder, oftewel aandachts(tekort)stoornis (met hyperactiviteit) (Van 't
Hoff, L., 2012). Bij 40-60% van de personen met een Autisme Spectrum Stoornis is er tevens sprake
van een verstandelijke beperking (NJi, 2018).
Er bestaat op dit moment geen medicijn tegen ASS. Er zijn echter wel mensen met ASS die
medicatie krijgen ter ondersteuning van het dagelijks functioneren (Autisme, 2018). Wanneer er geen
sprake is van vooruitgang van dusdanig belemmerende klachten, ook niet met behandeling, kan in
overleg met een jeugdarts of psychiater gekozen worden voor medicatie (Houtstra, sd).
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ASS is in te delen in een triade van communicatieve-, sociale- en verbeeldingsvaardigheden
(Stijn vzw, 2018) (Autisme Centraal, sd). Deze vaardigheden worden hieronder verder toegelicht.
De communicatieve vaardigheden betreffen verbale- en non-verbale communicatie. Taal wordt
vaak letterlijk begrepen en daardoor kunnen uitdrukkingen en gezegde verkeerd worden opgevat
(Anderson, Self, & Carlson, 2017) (Eurelings-Bontekoe, Verheul, & Snellen, 2017). Er is weinig nonverbale communicatie zoals lichaamstaal, gezichtsuitdrukking en oogcontact. Verder is er op sociaal
vlak sprake van verminderde theory of mind, wat betekent dat mensen met ASS moeite hebben om zich
te verplaatsen in een ander (NJi, 2018). Ze zijn vaak egocentrisch (CBS, 2018). Daarnaast hebben
mensen met ASS minder verbeeldingsvaardigheden dan mensen zonder ASS. Ze hebben beperkte en
repetitieve interesses en gedragspatronen. Ze houden zich erg aan routines en verzetten zich tegen
veranderingen (NJi, 2018). Vaak zijn mensen met ASS hypergevoelig voor bepaalde sensorische
prikkels, maar de mate hiervan verschilt per individu (CBS, 2018).
Bovengenoemde kenmerken van ASS kunnen ook een positieve invloed hebben. Mensen met
ASS kunnen soms juist uitblinken in gedetailleerd werk en kunnen een groot analytisch denkvermogen
hebben (Sterke kwaliteiten van mensen met autisme, sd).
Een aantal kenmerken van de triade kunnen van invloed zijn op de mondgezondheid bij mensen
met ASS. In de mondzorg is bij kinderen met ASS sprake van minder preventieve
mondzorgbehandelingen en zijn er meer onvervulde tandheelkundige behoeften (Cagetti, et al., 2015).
Bij deze kinderen is er een hogere prevalentie van gingivitis en cariës vergeleken met leeftijdsgenoten
zonder ASS (Cagetti, et al., 2015). Veel mensen met ASS hebben slikproblemen, waardoor voedsel een
langere tijd in de mond aanwezig blijft. Verder wordt er gezien dat ze een voorkeur hebben voor zoet
en plakkerig voedsel, zoals snoep. Deze zaken geven een verhoogd risico op cariës (Kind, van GemertSchriks, & Elhorst, 2016). Om het cariësrisico te verlagen, wordt door het Ivoren Kruis geadviseerd om
het aantal eetmomenten per dag te beperken tot maximaal 7 momenten per dag (Ivoren Kruis, 2011).
Tevens wordt geadviseerd om twee minuten te poetsen met fluoridehoudende tandpasta.
Gedragsproblemen en de interactie met de mondzorgprofessional worden genoemd wanneer
het gaat over minder preventieve mondzorgbehandelingen, evenals de lage prioriteit die mondzorg krijgt
ten opzichte van de andere zorgbehoeften voor kinderen met ASS (Cagetti, et al., 2015). De moeizame
communicatie zorgt er vaak voor dat ongemak of pijn moeilijk geuit wordt door de patiënt. Non-verbale
communicatie, zoals lichaamstaal en gezichtsuitdrukkingen, wordt moeilijk begrepen door de patiënt.
Tevens worden de geruststellende woorden en de uitleg over het proces van de tandheelkundige
behandeling lastiger of niet begrepen. Het gedrag van de kinderen met ASS varieert echter sterk, van
een goede samenwerking tot probleemgedrag wat ervoor kan zorgen dat een periodiek mondonderzoek
niet mogelijk is (Limeres-Posse, Castano-Novoa, Abeleira-Pazos, & Ramos-Barbosa, 2014).
In het wetenschappelijk artikel ‘’Physiological and Behavioral Stress and Anxiety in Children
with Autism Spectrum Disorders during Routine Oral Care’’ (Stein, et al., 2014) is onderzoek gedaan
naar gedrag en angst bij kinderen met en zonder ASS tijdens de mondzorg bij de tandarts. Uit het
onderzoek bleek dat kinderen met ASS meer ongemakken vertoonden dan de kinderen zonder ASS.
De fysiologische stress is bepaald door de elektrodermale activiteit te meten (Franz, 2014).
Elektrodermale activiteit is een spanning die via de huid gemeten kan worden en waar stress invloed
op heeft (cawdeterp, 2019). De elektrodermale activiteit werd in het onderzoek significant hoger
gemeten bij de kinderen met ASS, wat erop wijst dat zij meer stress ervaarden tijdens de reiniging dan
kinderen zonder ASS (Stein, et al., 2014). Daarnaast bleek er een significante correlatie te zijn tussen
de fysiologische stress en gedragsstoornissen bij kinderen met ASS. Dit toont aan dat de uiting van
gedragsproblemen toeneemt bij hogere fysiologische stress.
De angst die kinderen met ASS ondervinden tijdens een tandheelkundige behandeling en de
mogelijke gedragsproblemen die zich voordoen, kunnen een reden zijn om behandelingen door een
mondzorgprofessional uit te voeren onder narcose (Lim & Borromeo, 2017).
Het is bij een Autisme Spectrum Stoornis van belang om de boodschap zo concreet mogelijk
over te brengen, het liefst met zo min mogelijk figuurlijk taalgebruik. Dit kan worden toegepast in de
mondzorg. Naast het feit dat een andere benadering van de patiënt belangrijk wordt gevonden volgens
het onderzoek van Cargetti, et al. (2015), vermelden verschillende bronnen de noodzaak van een kort
tandartsbezoek, met zo min mogelijk sensorische prikkels (Cermak, et al., 2015) (Cagetti, et al., 2015).
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Het veranderen van het gezondheidsgedrag is onder andere een interactie tussen kind, ouder
en omgeving. Daarbij spelen houding, attitude en gedrag van de ouder/ verzorger ook een belangrijke
rol bij de algemene gezondheid en mondgezondheid van deze doelgroep (Vermaire, 2013). In het artikel
‘’Listening to Parents: A Qualitative Look at the Dental and Oral Care Experiences of Children with
Autism Spectrum Disorder’’ (Lewis, Vigo, Novak, & Klein, 2015) wordt benoemd dat ouders waardevolle
partners en ervaringsdeskundigen zijn betreffende de mondzorgbehoeften van hun kind met ASS.
Het Ivoren Kruis adviseert om bij kinderen tot 10 jaar de tanden na te poetsen (Tandenpoetsen
met kinderen, sd). Bij kinderen met ASS is dit ook van belang. Zoals eerder benoemd kan
mondverzorging bij mensen met ASS bemoeilijkt worden door de informatieverwerkingsstoornis en
prikkelgevoeligheid, wat kan leiden tot mondproblemen (Du, Yiu, & King, 2018). Het is daarom belangrijk
om een beeld te krijgen van de barrières die ouders/ verzorgers ervaren in de dagelijkse
mondverzorging van hun kind met ASS.
In Nederland is weinig onderzoek gedaan naar de mondzorg bij kinderen met ASS. Met dit
onderzoek wordt inzicht verkregen in het mondzorggedrag van kinderen met ASS en welke barrières
ouders/ verzorgers ervaren bij de dagelijkse mondverzorging van hun kind. Het doel is dat
mondzorgprofessionals een betere kwaliteit van zorg kunnen bieden aan ouders/ verzorgers van
kinderen met ASS, doordat ze meer inzicht verkrijgen in de mondzorgsituatie van kinderen met ASS.
Dit vervolgt in de hoofdvraag: ‘op welke manier ervaren ouders/ verzorgers van kinderen met
ASS barrières bij het uitvoeren van de dagelijkse mondverzorging?’. De deelvragen die hierop volgen
zijn: ’welke mondverzorging passen kinderen met ASS toe?’ en ‘welke mondsituaties komen veel voor
bij kinderen met ASS?’.
De verwachtingen van dit onderzoek zijn dat ouders/ verzorgers bij de mondverzorging van hun
kind met ASS barrières ervaren vanwege de prikkelgevoeligheid en de informatieverwerkingsstoornis
van hun kind en de bemoeilijkte communicatie. Doordat deze barrières aanwezig zijn, wordt verwacht
dat er bij kinderen met ASS zich mondsituaties zullen voordoen, ondanks regelmatig bezoek aan
mondzorgprofessionals en dagelijkse mondverzorging.
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Hoofdstuk 2 Materiaal en Methode
Type onderzoek
Dit onderzoek is een kwantitatief, cross-sectioneel onderzoek. De data voor dit onderzoek zijn
verzameld middels enquêtes (zie bijlage 1). Deze enquêtes zijn afgenomen bij ouders/ verzorgers van
kinderen met ASS om antwoord te krijgen op de hoofd- en deelvragen.
Onderzoekspopulatie
De onderzoekspopulatie bestaat uit ouders/ verzorgers in Nederland, van kinderen met ASS
met een leeftijd van 4 tot en met 12 jaar. Dit zijn de inclusiecriteria waar de onderzoekspopulatie aan
moet voldoen om deel te kunnen nemen aan het onderzoek. Deze populatie is bereikt dankzij de
Facebookpagina van de Nederlandse Vereniging voor Autisme, welke twaalfduizend volgers heeft. De
samenwerking is tot stand gekomen via de heer Mandemaker, Fondsenwerver en NVA ambassadeur
‘autisme en werk’. De heer Mandemaker heeft de link naar de enquête, inclusief inleidende tekst,
geplaatst als Facebookpost. Op deze manier hebben verschillende ouders/ verzorgers deel kunnen
nemen aan deze enquête. Gedurende 14 dagen hebben ouders/ verzorgers de mogelijkheid gehad om
de enquête in te vullen. In totaal hebben 145 respondenten de enquête ingevuld, waarvan er 22 zijn
geëxcludeerd wegens een te hoge leeftijd van het kind met ASS. De onderzoekspopulatie bestaat uit
123 participanten.
Meetinstrumenten en informed consent
Het onderzoek is uitgevoerd met behulp van een enquête, welke gedeeltelijk is overgenomen
uit de resultaten van het wetenschappelijk artikel ‘’Oral Health Behaviours of Preschool Children with
Autism Spectrum Disorders and Their Barriers to Dental Care’’ (Du, Yiu, & King, 2018). Het artikel van
Du, Yiu en King heeft vragenlijsten uit meerdere artikelen gebruikt (Nelson, et al., 2011) (Schwarz & Lo,
1994) (Lin, Wong, Wang, & Lo, 2001) voor hun eigen onderzoek. Daarnaast zijn enquêtevragen
toegevoegd om een vollediger beeld te krijgen van de doelgroep.
De enquête die is afgenomen voor dit onderzoek bestaat uit meerkeuzevragen, een aantal
halfopen vragen, zoals ‘anders, namelijk…’ en een open vraag die mogelijk door ouders/ verzorgers
ingevuld kan worden. Er is gekozen om enquêtes af te nemen om, op een doelmatige manier, bij zoveel
mogelijk ouders/ verzorgers informatie te verzamelen over het onderwerp. In het onderzoek van Du, Yiu
en King (2018) is het inkomen van ouders/ verzorgers betrokken. Voor dit onderzoek is het inkomen
van de ouders/ verzorgers niet meegenomen, omdat de tandartskosten in Nederland volledig worden
vergoed voor kinderen tot en met 18 jaar en geen invloed hebben op het onderzoek.
Om de enquête op te stellen is gebruik gemaakt van het programma Thesis Tools Pro (Thesis
Tools Pro, sd). Vervolgens is de enquête verspreid via Facebook, waar de participanten uit de
onderzoekspopulatie de digitale enquête anoniem hebben ingevuld. Er is een informed consent aan de
enquête toegevoegd waarin staat dat de enquête anoniem wordt verwerkt. Daarnaast staat vermeld dat
de ouder/ verzorger toestemming geeft om de gegevens te verwerken, wanneer hij of zij meedoet aan
het onderzoek.
De betrouwbaarheid en validiteit van het onderzoek zijn niet benoemd in de wetenschappelijke
artikelen ‘’Oral Health Behaviours of Preschool Children with Autism Spectrum Disorders and Their
Barriers to Dental Care’’ (Du, Yiu, & King, 2018), Dental health knowledge and attitudes among the
middle-aged and the elderly in Hong Kong’’ (Schwarz & Lo, 1994) en ‘’Oral health knowledge, attitudes,
and practices of Chinese adults’’ (Lin, Wong, Wang, & Lo, 2001), welke zijn gebruikt voor het maken
van de enquête.
De enquête bestaat uit verschillende deelonderwerpen. De eerste twee deelonderwerpen
vormen een algemeen deel waar wordt gevraagd naar gegevens van de ouders/ verzorgers en het kind
met ASS. Vervolgens komen de onderwerpen Tandartsbezoek, Mondverzorging en Eetgewoonten aan
bod, welke gaan over het kind met ASS. In tabel 1 is de indeling van de deelonderwerpen met de
nummers van de enquêtevragen weergegeven. Binnen de deelonderwerpen worden vragen behandeld
die antwoord geven op de onderzoeksvragen.
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Tabel 1: Indeling enquêtevragen

Deelonderwerpen
Gegevens van de ouders of verzorgers
Gegevens van het kind met ASS
Tandartsbezoek
Mondverzorging
Eetgewoonten

Vraagnummer
1 t/m 8
9 t/m 11
12 t/m 15
16 t/m 23
24 en 25

Data-analyse
De verzamelde data wordt verwerkt met het programma Statistical Package for the Social
Sciences (SPSS), versie 25. Deze data wordt beschreven met behulp van beschrijvende statistiek in
tabellen.
Tabel 2 geeft een overzicht van de onafhankelijke- en afhankelijke variabelen per hoofd- en
deelvraag. Daarnaast zijn er algemene variabelen nodig om de onderzoeksvragen te kunnen
beantwoorden. Deze algemene variabelen staan in bijlage 2. In bijlage 3 staan de meetniveaus per
variabele weergegeven.
Tabel 2: Overzicht onafhankelijke- en afhankelijke variabelen per onderzoeksvraag

Onderzoeksvraag
Hoofdvraag
Op welke manier ervaren ouders/
verzorgers van kinderen met ASS
barrières bij het uitvoeren van de
dagelijkse mondverzorging?
Deelvraag 1
Welke mondverzorging passen
kinderen met ASS toe?
Deelvraag 2
Welke mondsituaties komen veel
voor bij kinderen met ASS?

Onafhankelijke variabele
Barrières van de ouders/
verzorgers van de kinderen met
ASS

Afhankelijke variabele
De dagelijkse mondverzorging
bij kinderen met ASS

Kinderen met ASS

De mondverzorging bij
kinderen met ASS

Kinderen met ASS

De mondsituaties

Om de hoofdvraag en deelvragen te beantwoorden, zijn specifieke enquêtevragen gebruikt. In
tabel 3 is een overzicht weergegeven welke enquêtevragen gebruikt zijn bij welke onderzoeksvraag.
Vraag 13 is een vraag waarbij meerdere antwoordmogelijkheden gegeven kunnen worden. De
antwoordopties ‘ontstoken tandvlees’ en ‘bloedend tandvlees na het poetsen’ zijn in de resultaten
samengevoegd tot ‘gingivitis’, omdat deze antwoorden dezelfde betekenis hebben.
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Tabel 3: Koppeling onderzoeksvraag met enquêtevragen

1

2

3

Onderzoeksvraag
Op welke manier ervaren
ouders/ verzorgers van
kinderen met ASS barrières bij
het uitvoeren van de dagelijkse
mondverzorging?
Welke mondverzorging passen
kinderen met ASS toe?

Welke mondsituaties komen
veel voor bij kinderen met
ASS?

Enquêtevraag
14. Is uw kind onder narcose behandeld voor een
tandheelkundige behandeling?
15. Wat was de reden voor de behandeling onder narcose?
23. Welke moeilijkheden ondervindt u bij de mondverzorging van
uw kind?
12. Hoe vaak bezoekt uw kind de tandarts of de mondhygiënist?
16. Hoe vaak poetst uw kind zijn/ haar tanden?
17. Hoe lang poetst uw kind zijn/ haar tanden?
18. Welk type tandenborstel gebruikt uw kind?
19. Hoe vaak gebruikt uw kind tandpasta?
20. Maakt uw kind gebruik van fluoride- houdende tandpasta?
21. Begeleidt u uw kind in zijn/ haar mondverzorging?
22. Ondervindt uw kind moeilijkheden bij de mondverzorging?
13. Is er bij uw kind op dit moment sprake van een van de
onderstaande situaties?
24. Hoeveel hoofdmaaltijden eet uw kind op een dag?
25. Hoe vaak krijgt uw kind gemiddeld een tussendoortje?
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Hoofdstuk 3 Resultaten
De resultaten zijn tot stand gekomen door de afgenomen enquêtes te analyseren. In totaal zijn
er 145 enquêtes ingevuld door ouders/ verzorgers van kinderen met ASS, waarvan er 22 niet zijn
meegenomen in de analyse. Deze enquêtes zijn geëxcludeerd, omdat de kinderen buiten de gekaderde
leeftijdsgroep vallen. Er zijn in totaal 123 enquêtes geanalyseerd.
Algemene gegevens
In tabel 4 is weergegeven dat er 6 mannelijke ouders/ verzorgers (4,9%) en 116 vrouwelijke
ouders/ verzorgers (94,3%) hebben deelgenomen aan het onderzoek. Daarnaast is er 1 (0,8%) ouder/
verzorger die het geslacht niet wilde delen. De gemiddelde leeftijd van de ouders/ verzorgers is 40,7
jaar (SD = 5,1). De hoogst behaalde opleiding is van 55 ouders/ verzorgers (44,7%) het hoger
beroepsonderwijs en van 53 ouders/ verzorgers (43,1%) het middelbaar beroepsonderwijs. 102 van de
123 ouders/ verzorgers (87,8%) wonen samen met een partner. Het merendeel van de ouders/
verzorgers verzorgt twee kinderen, namelijk 62,6%. Van de 123 ouders/ verzorgers hebben er 13
(10,6%) geen partner. Er zijn 2 ouders/ verzorgers die de leeftijd van hun partner niet hebben
aangegeven. De algemene gegevens van de partners zijn weergegeven in tabel 5. De gemiddelde
leeftijd van de partner is 44,1 jaar (SD = 5,3). 46 van de 110 partners (41,8%) hebben het middelbaar
beroepsonderwijs afgerond als hoogste opleiding. 35 partners (31,8%) hebben het hoger
beroepsonderwijs afgerond. Het merendeel van de partners verzorgt twee kinderen (65,5%).
Tabel 4: Algemene gegevens van de ouders/ verzorgers

n = 123
Man
Vrouw
Zeg ik liever niet
Totaal
Aantal
6 (4,9%)
116 (94,3%)
1 (0,8%)
123 (100,0%)
Gem. leeftijd
37,5 (SD = 5,0)
40,9 (SD = 5,1)
43
Min.
31
31
43
Max.
44
51
43
Basisonderwijs
0
1
0
1 (0,8%)
Middelbaar
1
5
1
7 (5,7%)
onderwijs
Middelbaar
4
49
0
53 (43,1%)
beroepsonderwijs
Hoger
0
55
0
55 (44,7%)
beroepsonderwijs
Wetenschappelijk 1
6
0
7 (5,7%)
onderwijs
Samenwonend
6
102
0
108 (87,8%)
Alleenstaand
0
9
1
10 (8,1%)
Gedeelde voogdij 0
5
0
5 (4,1%)
Verzorgt 1 kind
0
17
1
18 (14,6%)
Verzorgt 2
6
71
0
77 (62,6%)
kinderen
Verzorgt 3
0
28
0
28 (22,8%)
kinderen of meer
Noot: SD = standaarddeviatie; gem. = gemiddelde; min. = minimale leeftijd; max. = maximale leeftijd
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Tabel 5: Algemene gegevens van de partners

Aantal
110
Gem. leeftijd
44,1 (SD = 5,3)
Min.
31
Max.
58
Middelbaar onderwijs
7 (6,4%)
Lager beroepsonderwijs
8 (7,3%)
Middelbaar beroepsonderwijs
46 (41,8%)
Hoger beroepsonderwijs
35 (31,8%)
Wetenschappelijk onderwijs
13 (11,8%)
Anders, namelijk… (beroepsgerichte
1 (0,9%)
cursussen)
Verzorgt 1 kind
12 (10,9%)
Verzorgt 2 kinderen
72 (65,5%)
Verzorgt 3 kinderen of meer
26 (23,6%)
Noot: SD = standaarddeviatie; gem. = gemiddelde; min. = minimale leeftijd; max. = maximale leeftijd
Zoals in tabel 6 is weergegeven, verzorgt het merendeel van de ouders/ verzorgers een jongen
met ASS, namelijk 81,3%. De gemiddelde leeftijd van de kinderen met ASS is 9,4 jaar (SD = 2,3), waarbij
de gemiddelde leeftijd van de jongens 9,5 jaar (SD = 2,3) is en van de meisjes 9,2 jaar (SD = 2,5).
Tabel 6: Geslacht en leeftijd van kinderen met ASS

n = 123

n

Percentage (%)

Gem. leeftijd

Leeftijd
(min – max)
Jongen
100
81,3
9,5 (SD = 2,3)
4 – 12
Meisje
23
18,7
9,2 (SD = 2,5)
5 – 12
Totaal
123
100,0
9,4 (SD = 2,3)
4 – 12
Noot: n = aantal kinderen met ASS; gem. = gemiddelde; SD = standaarddeviatie; min = minimale
leeftijd; max = maximale leeftijd
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Doordat de deelvragen algemene zaken betreffen, worden eerst de deelvragen besproken,
alvorens de hoofdvraag aan bod komt.
Deelvraag 1: Welke mondverzorging passen kinderen met ASS toe?
In tabel 7 is weergegeven dat 80 van de 123 ouders/ verzorgers (65,0%) aangeven twee keer
per dag de tanden van zijn/ haar kind met ASS te poetsen. Verder blijkt dat 61 kinderen met ASS (49,6%)
de tanden 1 minuut of korter poetsen. 48 kinderen met ASS (39,0%) poetsen met een
handtandenborstel en 45 kinderen (36,6%) met een elektrische tandenborstel. Daarnaast gebruiken 6
van de 123 kinderen met ASS (4,9%) niet bij ieder poetsmoment tandpasta. Tevens is in tabel 7
weergegeven dat 10 van de 123 ouders/ verzorgers (8,1%) aangeven dat hun kind niet poetst met een
fluoride-houdende tandpasta.
Tabel 7: Gegevens mondzorg van kinderen met ASS
n = 123
Poetsmomenten
Minder dan 1 keer per dag

Poetsminuten

Type tandenborstel dat wordt
gebruikt door kinderen met
ASS

n
7

Percentage (%)
5,7

1 keer per dag
2 keer per dag
Korter dan 1 minuut
1 minuut
2 minuten
3 minuten of langer
Handtandenborstel
Elektrische tandenborstel

36
80
26
35
55
6
48
45

29,3
65,0
21,1
28,5
44,7
4,9
39,0
36,6

Handtandenborstel en
elektrische tandenborstel
Niet bij elk poetsmoment

30

24,4

6

4,9

117

95,1

113

91,9

10

8,1

Aantal poetsmomenten met
tandpasta door kinderen met
Bij elk poetsmoment
ASS
Gebruik van fluorideJa
houdende tandpasta door
Nee
kinderen met ASS
Noot: n = aantal kinderen met ASS

60 van de 123 ouders/ verzorgers (48,8%) geven aan bij ieder poetsmoment zijn/ haar kind te
begeleiden in de mondverzorging. 42 ouders/ verzorgers (34,1%) begeleiden bij 1 poetsmoment per
dag en 21 ouders/ verzorgers (17,1%) geven aan nooit zijn/ haar kind te begeleiden bij de
mondverzorging. Deze resultaten staan in tabel 8. Van de 21 kinderen die nooit door hun ouders/
verzorgers begeleid worden, zijn 10 kinderen (47,6%) 12 jaar oud. Van deze 21 kinderen blijkt uit de
enquête dat 5 kinderen (23,8%) gingivitis en/ of een slechte mondhygiëne hebben.
Tabel 8: Aantal poetsmomenten waarbij ouders/ verzorgers hun kind met ASS begeleiden

n = 123
n
Bij elk poetsmoment
60
Bij 1 poetsmoment per dag
42
Nooit
21
Totaal
123
Noot: n = aantal kinderen met ASS

Percentage (%)
48,8
34,1
17,1
100,0
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Uit de enquête blijkt dat 82 kinderen met ASS (66,7%) één tot twee keer per jaar een
mondzorgprofessional bezoeken. 5 kinderen met ASS (4,1%) bezoeken een mondzorgprofessional
minder dan één keer per jaar en 2 kinderen (1,6%) gaan nooit naar een mondzorgprofessional. Deze
resultaten zijn weergegeven in tabel 9.
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Deelvraag 2: Welke mondsituaties komen veel voor bij kinderen met ASS?
Bij 62 van de 123 kinderen (50,4%) doen er zich op dit moment mondsituaties voor. In tabel 9
is weergegeven dat 29 van de 123 kinderen met ASS (23,6%) last heeft van gingivitis. De tweede meest
voorkomende mondsituatie onder de kinderen met ASS is moeite met kauwen, namelijk 13 van de 123
kinderen met ASS (10,6%). 9 kinderen (7,3%) hebben last van pijn in de mond. 18 kinderen met ASS
(14,6%) zijn onder behandeling voor orthodontie.
De meeste kinderen met ASS bezoeken een mondzorgprofessional één tot twee keer per jaar
(66,7%). In deze groep komen de meeste mondsituaties voor. Van de 7 van de 123 kinderen met ASS
(5,7%) die nooit of minder dan 1 keer per jaar naar de mondzorgprofessional gaan, geven 4 ouders/
verzorgers (57,1%) aan dat er zich geen mondsituatie voordoet.
Tabel 9: Mondsituaties bij kinderen met ASS gecombineerd met het aantal bezoeken aan een mondzorgprofessional

n = 123
Mondsituaties

Pijn in de mond
Moeite met kauwen
Orthodontie
Gingivitis
Anders, namelijk...
Geen mondsituatie

Nooit
0
0
0
0
0
2

Totaal aantal
2 (1,6%)
bezoeken aan een
mondzorgprofessional
Noot: n = aantal kinderen met ASS

Aantal bezoekmomenten bij een
mondzorgprofessional
Minder dan
Vaker dan 2
1 keer per
1 tot 2 keer keer per
jaar
per jaar
jaar
1
5
3
0
10
3
0
12
6
1
22
6
2
11
8
2
41
16
5 (4,1%)

82 (66,7%)

Totaal aantal
mondsituaties
9 (7,3%)
13 (10,6%)
18 (14,6%)
29 (23,6%)
21 (17,1%)
61 (49,6%)

34 (27,6%)

N. B. In de enquête was een optiemogelijkheid ‘anders, namelijk…’. Hier hebben 21 ouders/
verzorgers zelf ingevuld van welke mondsituatie er sprake was bij het kind met ASS. Bij 3 van de 21
kinderen met ASS zijn de zelf ingevulde mondsituaties onderverdeeld in tabel 9, namelijk bij ‘pijn in de
mond’. In de enquête gaven deze ouders/ verzorgers aan dat er sprake was van een aft en kiespijn. De
overige zelf ingevulde antwoorden zijn opgedeeld in een aantal categorieën. 5 kinderen met ASS
hebben een (negatieve) respons op intra-orale prikkels, bij 2 is sprake van tandsteen, bij 2 is sprake
van de wisselfase en bij 2 is sprake van een slechte mondhygiëne. Verder is er bij 3 kinderen sprake
van kaasmolaren, bij 3 is sprake van extractie(s), bij 1 is sprake van een open beet en bij 1 kind is
sprake van cariës.
In de enquête is er ook gevraagd naar de voedingsgewoonte van de kinderen met ASS. 117
van de 123 kinderen met ASS (95,1%) nuttigt drie hoofdmaaltijden per dag. Daarnaast is gekeken naar
het aantal tussendoortjes dat kinderen met ASS tot zich nemen. 79 van de 123 kinderen met ASS
(64,2%) nemen 1 tot 2 tussendoortjes per dag en 44 van de 123 kinderen met ASS (35,8%) nemen 3
tot 4 tussendoortjes per dag. In de enquêtevraag over tussendoortjes was er een antwoordoptie ‘5 of
vaker per dag’, deze is door geen van de ouders/ verzorgers gekozen. Het merendeel van de kinderen
met ASS hebben bij elkaar opgeteld 4 tot 5 eetmomenten per dag.
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Hoofdvraag: Op welke manier ervaren ouders/ verzorgers van kinderen met ASS barrières bij het
uitvoeren van de dagelijkse mondverzorging?
In de enquête hebben 97 van de 123 ouders/ verzorgers (78,9%) aangegeven moeilijkheden te
ervaren bij de mondverzorging van zijn/ haar kind met ASS. Eén van de 97 ouders/ verzorgers gaf aan
moeilijkheden te ervaren bij de mondverzorging van het kind met ASS, maar heeft geen barrière
aangegeven, waardoor deze ouder/ verzorger niet is meegenomen in tabel 10. Een vijftal ouders/
verzorgers gaf aan geen moeilijkheden te ervaren bij de mondverzorging, maar hebben wel een barrière
aangegeven, waardoor zij in tabel 10 zijn meegenomen. In totaal hebben 101 van de 123 ouders/
verzorgers (82,1%) aangegeven barrières te ervaren bij de mondzorg van zijn/ haar kind met ASS. Van
de 101 ouders/ verzorgers geeft de grootste groep (26,7%) aan dat tandenpoetsen een te lastige opgave
is, opgevolgd door ‘het kost te veel tijd en moeite’ (22,8%). Andere veelvoorkomende barrières zijn ‘kan
niet stil blijven staan/ zitten tijdens het tandenpoetsen’ (19,8%) en ‘wil geen voorwerpen in zijn/ haar
mond’ (17,8%). In tabel 10 staat aangegeven welke barrières de ouders/ verzorgers ervaren bij de
mondverzorging van hun kind met ASS.
Tabel 10 Overzicht ondervonden barrières door ouders/ verzorgers tijdens de mondverzorging bij hun kind met ASS

n = 101
Bang voor tandenpoetsen

n
1

Percentage (%)
1,0

Kan niet stil blijven staan/ zitten
tijdens het tandenpoetsen

20

19,8

Begrijpt niet waarom hij/ zij moet
tandenpoetsen

10

9,9

Wil geen voorwerpen in zijn/ haar
mond
Medische oorzaak
Tandenpoetsen is een te lastige
opgave
Het kost te veel tijd en moeite

18

17,8

2
27

2,0
26,7

23

22,8

Totaal

101

100,0

Verder is er in de enquête gevraagd of kinderen met ASS wel eens onder narcose zijn
behandeld en waarom. In totaal zijn 14 van de 123 kinderen met ASS (11,4%) onder narcose behandeld
voor een tandheelkundige behandeling. 4 van de 14 kinderen met ASS (28,6%) zijn onder narcose
behandeld wegens angst, 2 van de 14 kinderen (14,3%) doordat zij niet behandelbaar zijn en 8 van de
14 kinderen (57,1%) wegens een uitgebreide behandeling die zij moesten ondergaan.
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Hoofdstuk 4 Discussie
Vraagstelling
De hoofdvraag van het onderzoek is: ‘op welke manier ervaren ouders/ verzorgers van kinderen
met ASS barrières bij het uitvoeren van de dagelijkse mondverzorging?’. De bijbehorende deelvragen
zijn: ’welke mondverzorging passen kinderen met ASS toe?’ en ‘welke mondsituaties komen veel voor
bij kinderen met ASS?’.
Hoofdvraag: Op welke manier ervaren ouders/ verzorgers van kinderen met ASS barrières bij het
uitvoeren van de dagelijkse mondverzorging?
Uit het onderzoek blijkt dat de meerderheid van de ouders/ verzorgers barrières ondervindt
tijdens de dagelijkse mondverzorging bij hun kind met ASS. De barrières die voornamelijk worden
ervaren door de ouders/ verzorgers zijn: tandenpoetsen blijkt een te lastige opgave (26,7%); het kost
veel tijd en moeite (22,8%); het kind kan niet stil blijven staan/ zitten tijdens het tandenpoetsen (19,8%);
het kind wil geen voorwerpen in zijn/ haar mond (17,8%). In het onderzoek van Du, Yiu en King (2018)
werd geconcludeerd dat kinderen met ASS in het algemeen meer barrières ondervinden met het
tandenpoetsen en tijdens tandheelkundige zorg. In dit onderzoek bestaat de onderzochte populatie uit
kinderen met ASS tussen de 32 en 77 maanden oud. In een onderzoek naar de moeilijkheden bij de
mondverzorging van kinderen met ASS in Dubai bleek dat er significant meer ouders van kinderen met
ASS thuis moeilijkheden ondervonden tijdens de mondverzorging vergeleken met ouders van kinderen
zonder ASS (Mansoor, Al Halabi, Khamis, & Kowash, 2018). De ouders van kinderen met ASS gaven
aan het tandenpoetsen lastig te vinden en soms het kind fysiek in bedwang te moeten houden om de
mondverzorging te kunnen uitvoeren. Door de sensitiviteit van kinderen met ASS houden ze minder van
het gevoel van de tandenborstel en tandpasta in hun mond dan kinderen zonder ASS.
Deelvraag 1: Welke mondverzorging passen kinderen met ASS toe?
De meerderheid van de kinderen met ASS heeft een mondverzorging die overeen komt met het
Basisadvies Cariëspreventie van Ivoren Kruis (Ivoren Kruis, 2011). De meeste kinderen poetsen twee
keer per dag (65,0%) twee minuten of langer (49,6%) met fluoride-houdende tandpasta (91,9%). Het
gemiddelde aantal zoetmomenten van de kinderen met ASS is beneden de maximaal geadviseerde 7
eetmomenten, namelijk 4 tot 5 eetmomenten per dag. De meeste kinderen met ASS bezoeken één tot
twee keer per jaar een mondzorgprofessional (66,7%).
In dit onderzoek geeft 49,6% van de ouders/ verzorgers aan dat hun kind met ASS twee minuten
of langer tandenpoetst. Kijkend naar de het artikel ‘’The Effect of Brushing Time and Dentifrice on Dental
Plaque Removal in vivo’’ (Gallagher, et al., 2009) wordt de daadwerkelijke poetstijd in het algemeen
geschat op gemiddeld 45 seconden. Mondzorgprofessionals zouden zich bewust moeten zijn van het
feit dat er een consequent verschil is tussen de tijd die mensen denken te hebben gepoetst en de
daadwerkelijke poetstijd (Saxer, Barbakow, & Yankell, 1998). De geschatte tijd van twee minuten of
meer is waarschijnlijk langer dan de werkelijke poetstijd. Mogelijk vonden ouders/ verzorgers het lastig
om de daadwerkelijke poetstijd van hun kind in te schatten en/ of hebben zij sociaal wenselijk antwoord
gegeven. Dit kan de onderzoeksresultaten beïnvloed hebben en verlaagd de betrouwbaarheid van het
onderzoek.
Deelvraag 2: Welke mondsituaties komen veel voor bij kinderen met ASS?
De meest voorkomende mondsituatie die ouders/ verzorgers aangeven bij hun kind met ASS is
gingivitis (23,6%). Uit de literatuur blijkt dat er bij kinderen met ASS sprake is van een hogere prevalentie
van gingivitis in vergelijking met leeftijdsgenoten zonder ASS (Cagetti, et al., 2015).
De meeste kinderen met ASS (66,7%) bezoeken één tot twee keer per jaar een
mondzorgprofessional. In deze groep komen tevens de meeste mondsituaties voor. Een kanttekening
die hierbij gemaakt kan worden is dat deze groep zich bewust is van de mondsituaties, mogelijk juist
vanwege de bezoeken aan de mondzorgprofessional. Mondhygiënisten helpen patiënten om gezond
gedrag te ontwikkelen doordat ze informatie verschaffen over (mond)gezondheid (Hollister & Anema,
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2004). Door, tijdens bezoeken aan een mondzorgprofessional, deze informatie te vertellen aan
patiënten krijgen ze de mogelijkheid om hun eigen mondgezondheid te verbeteren en op peil te houden
(Yevlahova & Satur, 2009). Door informatie te verschaffen wordt de bewustwording van de mondsituatie
vergroot.
Van de 7 van de 123 kinderen (5,7%) die nooit of minder dan 1 keer per jaar naar de
mondzorgprofessional gaan, zijn er 4 kinderen (57,1%) waarbij de ouders/ verzorgers aangeven dat er
geen sprake is van een mondsituatie. Het is mogelijk dat er bij deze kinderen wel degelijk sprake is van
een mondsituatie maar de ouders/ verzorgers hier niet van op de hoogte zijn vanwege het verminderde
bezoek aan de mondzorgprofessional. In het onderzoek ‘’Knowledge and behaviour of parents in
relation to the oral and dental health of children aged 4-6 years’’ (ElKarmi, Shore, & O'Connell, 2015)
wordt genoemd dat ouders die minder vaak een mondzorgprofessional bezoeken een beperkte
tandheelkundige kennis hebben over de mondgezondheid van hun kind.
Sterke punten
Uit onze resultaten blijkt dat 81,3% van de ouders/ verzorgers een jongen met ASS verzorgt. In
de inleiding werd gesteld dat de verhouding 3:1 was wat betreft jongens en meisjes (Loomes, Hull, &
Mandy, 2017). In ons onderzoek is deze verhouding bijna 4:1, wat gesteld werd in het onderzoek ‘’Dental
care protocol based on visual supports for children with Autism Spectrum Disorders’’ (Cagetti, et al.,
2015). Al met al komt dit overeen met de literatuur en is onze onderzoekspopulatie vergelijkbaar, qua
geslachtsverhouding, met de maatschappij. Het is een sterk punt dat de onderzoekspopulatie
representatief is.
Vanuit Thesis Tools Pro is het mogelijk om de verzamelde data om te zetten naar een Excel
bestand. Via een programma van Peter Statistics, versie 0.95 (ThesisTools data to SPSS, sd), is het
mogelijk om deze Excel gegevens naar SPSS over te zetten. Hierdoor worden menselijke fouten in
overname van de data uitgesloten. Dit is een sterk punt van dit onderzoek. Tevens hebben beide
onderzoekers gewerkt in SPSS en elkaars tabellen met data nagekeken.
Zwakke punten
In vraag 13 van de enquête werd gevraagd naar mondsituaties. Hier is geen antwoordoptie
gegeven voor cariëslaesies/ gaatjes in het gebit. Bij kinderen met ASS is de prevalentie van cariës hoger
dan bij leeftijdgenoten (Cagetti, et al., 2015). De enquête is gebaseerd op een voorgaand onderzoek
(Du, Yiu, & King, 2018). Hier wordt voornamelijk gevraagd naar de mondzorg en niet zozeer naar de
mondsituaties. Dit onderdeel is in de enquête toegevoegd om een vollediger beeld te krijgen van de
mondsituatie van het kind met ASS en de mogelijke barrières. Cariës is echter niet meegenomen als
antwoordoptie in de enquête, wat het totaalplaatje minder volledig maakt. Bij de optie ‘anders,
namelijk…’ heeft één ouder/ verzorger ingevuld dat zijn/ haar kind cariës heeft. Aangezien de
cariësprevalentie bij kinderen met ASS hoger wordt geschat dan bij kinderen zonder ASS (Cagetti, et
al., 2015), is de cariësprevalentie bij de kinderen met ASS van de onderzoekspopulatie erg laag.
Mogelijk was het antwoord ‘cariës/ gaatjes in het gebit’ meer voorgekomen onder de respondenten
wanneer dit in de enquête was opgenomen als optie. Doordat de enquête gebaseerd is op eerder
onderzoek (Du, Yiu, & King, 2018), is de enquête niet getest voordat deze werd uitgezet. Dit zou in een
vervolgonderzoek mogelijk ervoor kunnen zorgen dat deze beperking in de vraagstelling eerder naar
voren komt.
Verder werd bij vraag 13 zowel de optie ‘bloedend tandvlees na het poetsen’ als de optie
‘ontstoken tandvlees’ gegeven. Uit de resultaten blijkt dat 13 van de 123 ouders/ verzorgers (10,6%)
aangaf dat zijn/ haar kind last had van ontstoken tandvlees. Echter gaven 27 van de 123 ouders/
verzorgers (22,0%) aan dat zijn/ haar kind met ASS bloedend tandvlees had na het poetsen. Na controle
bleek dat 2 van de 13 ouders/ verzorgers hadden aangegeven dat hun kind met ASS last had van
bloedend tandvlees na het poetsen, maar niet de optie ‘ontstoken tandvlees’ hadden aangekruist.
Uiteindelijk zijn deze 29 ouders/ verzorgers samengevoegd onder de noemer ‘gingivitis’. In het vervolg
zou het duidelijker zijn om hier één optie voor te geven. Mogelijk is de tandheelkundige kennis van een
deel van de ouders/ verzorgers laag. Deze suggestie kan gegeven worden doordat slechts 11 van de
29 ouders/ verzorgers beide opties hebben aangevinkt. Er kan gesuggereerd worden dat deze 11
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ouders/ verzorgers een hogere tandheelkundige kennis hebben, doordat zij weten dat hier wordt
gesproken over hetzelfde fenomeen, namelijk gingivitis.
In vraag 22 en 23 van de enquête werd gevraagd of er moeilijkheden worden ondervonden
tijdens de mondverzorging bij kinderen met ASS door ouders/ verzorgers en welke barrières dit zijn.
Zoals in de resultaten staat beschreven, heeft één ouder/ verzorger aangegeven moeilijkheden te
ondervinden, maar geen barrière aangegeven. Daarnaast hebben 5 ouders/ verzorgers aangegeven
geen moeilijkheden te ondervinden, maar wel barrières aangegeven. Om onduidelijkheid te voorkomen,
hadden vraag 22 en vraag 23 van de enquête samen gevoegd kunnen worden. Tevens zou er, wanneer
er na vraag 23 een mogelijkheid was voor de ouders/ verzorgers om uitleg te geven, meer informatie
beschikbaar zijn over de barrières die worden ervaren. Optie F in vraag 23 is ‘tandenpoetsen is een te
lastige opgave’. Er is niet gevraagd waarom dit een te lastige opgave is; tijdgebrek, medewerking van
het kind of iets anders? Wanneer dit duidelijker zou zijn, zou dit kunnen bijdragen om de hoofdvraag
nauwkeuriger te kunnen beantwoorden.
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Hoofdstuk 5 Conclusie
Het doel van dit onderzoek is om inzicht te verkrijgen in de barrières die ouders/ verzorgers
kunnen ervaren in de dagelijkse mondverzorging van hun kind met ASS.
Uit de resultaten van het onderzoek kan worden vastgesteld dat de meerderheid van de
kinderen met ASS twee keer per dag tanden poetsen met een tijdsduur van twee minuten. Het gebruik
van handtandenborstels en elektrische tandenborstels door kinderen met ASS is vrijwel evenredig
verdeeld. De meerderheid van de kinderen met ASS maakt bij ieder poetsmoment gebruik van fluoridehoudende tandpasta. Bijna de helft van de kinderen met ASS wordt bij ieder poetsmoment begeleid
door zijn/ haar ouders/ verzorgers.
Bij de helft van de kinderen met ASS doen er zich mondsituaties voor. De meest voorkomende
mondsituaties zijn: gingivitis, pijn in de mond en moeite met kauwen. Meer dan de helft van de kinderen
met ASS bezoekt één tot twee keer per jaar een mondzorgprofessional. Daarnaast komen binnen deze
groep de meeste mondsituaties voor. Ongeveer een kwart van de kinderen met ASS gaat vaker dan
twee keer per jaar naar een mondzorgprofessional. Het merendeel van de kinderen met ASS heeft
gemiddeld 4 tot 5 eetmomenten per dag.
Uit de resultaten van dit kwantitatieve onderzoek blijkt dat de meerderheid van de ouders/
verzorgers aangeeft barrières te ondervinden tijdens de dagelijkse mondverzorging bij hun kind met
ASS. De vier meest voorkomende barrières zijn: tandenpoetsen is een te lastige opgave; het kost te
veel tijd en moeite; kan niet stil blijven staan/ zitten tijdens het tandenpoetsen; wil geen voorwerpen in
zijn/ haar mond. Een kleine groep kinderen met ASS is wel eens onder narcose behandeld voor een
tandheelkundige behandeling.
Aanbevelingen onderzoek
De bijdrage van dit onderzoek voor de mondzorgprofessional is dat zij zich realiseren dat
ouders/ verzorgers barrières ervaren bij de dagelijkse mondverzorging van hun kind met ASS. Het is
van belang dat mondzorgprofessionals zich hier bewust van zijn en de ouders/ verzorgers de juiste
handvaten kunnen bieden. Door in gesprek te gaan met de ouders/ verzorgers kan de hulpvraag voor
de mondzorgprofessional duidelijk worden en kan hierop worden ingespeeld om zo de ouders/
verzorgers te ondersteunen.
Verder onderzoek is nodig om de barrières die ouders/ verzorgers van kinderen met ASS
ervaren tijdens de mondverzorging concreter te maken. 82,1% van de ouders/ verzorgers ervaren
barrières bij de dagelijkse mondverzorging van hun kind met ASS. Een optie voor vervolgonderzoek
kan zijn om te onderzoeken waar ouders/ verzorgers precies tegenaanlopen bij de meest genoemde
barrière (tandenpoetsen is een te lastige opgave). Uit dit onderzoek kwam naar voren dat het kind met
ASS geen voorwerpen in zijn/ haar mond wil. Wat zijn nog meer struikelpunten waardoor tandenpoetsen
een te lastige opgave is? Wanneer deze concreter zijn kunnen er betere adviezen gegeven worden en
kan de mondzorgprofessional gerichter hulp bieden.
Een andere optie voor vervolgonderzoek kan zijn om de barrières van de mondzorgprofessional
bij de begeleiding/ behandeling van kinderen met ASS te onderzoeken. De meeste kinderen met ASS
(66,7%) komen één tot twee keer per jaar bij een mondzorgprofessional. Om ervoor te zorgen dat de
ouders voldoende ondersteuning en begeleiding ontvangen van de mondzorgprofessional, kan het van
belang zijn om de struikelpunten van de mondzorgprofessional zelf in kaart te brengen.
Vervolgonderzoek naar de prevalentie van cariës en gingivitis bij kinderen met (en zonder) ASS,
is nodig om een goed beeld te krijgen van de verhoudingen in prevalentie van deze mondziekten.
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Bijlage 2: Algemene variabelen per deelonderwerp
Deelonderwerp
Gegevens van de ouders/
verzorgers van kinderen met ASS

Gegevens van de kinderen met
ASS
Tandartsbezoek

Mondverzorging

Eetgewoonten

Algemene variabele
Geslacht
Leeftijd
Hoogst behaalde opleiding
Burgerlijke stand
Aan- of afwezigheid van een partner
Aantal kinderen dat wordt verzorgt
Geslacht
Leeftijd
Groep op school
Aantal bezoeken aan de tandarts of mondhygiënist
Verschillende ongemakken in de mond
Angstbeleving bij mondzorgprofessionalbezoeken
Behandelingen onder narcose
Aantal poetsmomenten
Duur van de poetsmomenten
Type tandenborstel
Aantal momenten dat tandpasta wordt gebruikt
Aan- of afwezigheid van fluoride in tandpasta
Begeleiding van ouders/ verzorgers bij de mondverzorging
Ervaring van moeilijkheden bij de mondverzorging
Aantal hoofdmaaltijden per dag
Aantal tussendoortjes per dag
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Bijlage 3: Meetniveaus van de variabelen
Enquête
vraagnummer
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Variabele

Meetniveau

Geslacht ouders/ verzorgers
Leeftijd ouders/ verzorgers
Opleidingsniveau ouders/ verzorgers
Burgerlijke stand ouders/ verzorgers
Aantal kinderen die worden verzorgt
Aan- of afwezigheid van partner van ouders/ verzorgers
Leeftijd partner
Opleidingsniveau partner
Geslacht kind met ASS
Leeftijd kind met ASS
Groepsindeling op school
Aantal bezoeken aan mondzorgprofessional
Voorkomende mondsituaties
Behandeling onder narcose
Reden behandeling onder narcose
Aantal poetsmomenten
Poetsminuten
Type tandenborstel
Aantal tandpastamomenten
Gebruik fluoride houdende tandpasta
Aantal begeleidingsmomenten bij de mondverzorging door
ouders/ verzorgers
Aan- of afwezigheid van moeilijkheden bij de mondverzorging
Voorkomende moeilijkheden bij de mondverzorging
Aantal hoofdmaaltijden per dag
Aantal tussendoortjes per dag

Nominaal
Metrisch
Ordinaal
Nominaal
Nominaal
Nominaal
Metrisch
Ordinaal
Nominaal
Metrisch
Metrisch
Nominaal
Nominaal
Nominaal
Nominaal
Nominaal
Nominaal
Nominaal
Nominaal
Nominaal
Nominaal
Nominaal
Nominaal
Nominaal
Nominaal
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