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“Het juiste poetsgedrag is een behoorlijk complexe activiteit, 
waarbij je nooit weet of je het goed doet.”
Bram Buunk (‘Wij zijn geen Neanderthalers’. In: Nederlands Tijdschrift voor Mondhygiëne, 

2007 nr. 8 p. 28)

Nederlandse samenvatting
Achtergrond
Er zijn verschillende definities van het begrip mondgezondheid bekend. In dit proefschrift 

is mondgezondheid gedefinieerd als “de mate van gezondheid van orale en omringende 

weefsels, waarmee het individu zonder actieve ziekten, ongemak of schaamte kan spreken en 

zich kan voortbewegen in de sociale context, en dat bovendien bijdraagt aan een algemeen 

welbevinden” (Kay en Locker, 1997, p. 8). Volgens Locker is mondgezondheid een essentieel 

aspect van de algemene gezondheid, en draagt om die reden dan ook essentieel bij aan 

iemands eigen waargenomen kwaliteit van leven. 

In recente rapporten wordt het belang van de algemene gezondheid en persoonlijke verzorg-

ing, en in het bijzonder van mondgezondheid en mondhygiëne, wereldwijd onderkend. 

Echter, diverse programma’s en interventies van gezondheidsorganisaties, verenigingen en 

centra die zich richten op preventie en voorlichting op het gebied van mondgezondheid 

lijken minder effectief te zijn dan aanvankelijk gedacht. Preventie activiteiten en voorlicht-

ingscampagnes lijken bij te dragen aan het verlagen van de prevalentie van mondgerelateerde 

ziekten, maar blijken niet alle doelgroepen te bereiken. Cariës is nog steeds het grootste 

probleem in geïndustrialiseerde landen, vooral onder kinderen (60%-90%) en onder een 

behoorlijk deel van de volwassenen. Hoewel het verliezen van tanden en kiezen vaak wordt 

beschouwd als een natuurlijk proces behorende bij het ouder worden, is het percentage 

tandenloze personen ouder dan 65 jaar relatief hoog in sommige landen.

Er is de laatste jaren sprake van een heroriëntatie van bestaande mondgezondheidsprogram-

ma’s; van een vooral curatieve benadering naar een meer toegepaste ‘evidence-based’ benadering 

voor het bevorderen van mondgezondheid en voor preventie op het gebied van de persoon-

lijke mondverzorging. Om deze doelgerichte en effectieve interventies te kunnen ontwikkel-

en is specifieke informatie nodig over het mondhygiënegedrag en de determinanten van 

mondhygiënische zelfzorg in de diverse contexten.

Algemeen Overzicht
Dit proefschrift bevat drie thema’s, waarbij hoofdstuk 1 een uiteenzetting geeft van de aan-

leiding om een toegepaste ‘evidence-based’ benadering vanuit sociaal-psychologisch perspectief 

te hanteren voor de ontwikkeling van effectieve mondhygiëne interventies. Voor het oplos-

sen van het ‘mondzorg-probleem’ door middel van gedragbeïnvloeding is in dit proefschrift 

een stapsgewijze PATH methode (Probleem-Analyse-Test-Hulp) gebruikt. Deze methode bestaat 

uit vier fundamentele stappen: 1) het formuleren van een probleemstelling; 2) de selectie voor 

theoretisch gefundeerde verklaringen voor het probleem; 3) empirische toetsing van een  

procesmodel en 4) het ontwikkelen van een interventieprogramma. 

De hoofdstukken in dit proefschrift zijn gecentreerd rond drie thema’s. Thema 1 betreft de 

determinanten van mondhygiënegedrag in de diverse contexten. De studies in dit proef-

schrift over dit thema zijn gebaseerd op het model van beredeneerd gedrag. Dit model richt 



zich primair op gedragingen waarvoor het individu een keuze kan maken, inclusief de 

attitude (houding), de sociale normen (sociale druk) de en de waargnomen gedragscontrole  

(eigen effectiviteitverwachting), die op hun beurt de intentie om tot een gedrag over te gaan 

bepalen. Hoofdstuk 2 beschrijft de ontwikkeling van een index voor mondhygiënegedrag  

en de toetsing ervan met het model van beredeneerd gedrag. De hoofdstukken 3, 4 en 5  

behandelen respectievelijk de determinanten-studie van mondhygiënegedrag in diverse  

contexten, te weten bij Nederlandse militairen, mondzorg cliënten/patiënten op Aruba en 

Bonaire en in Nepal en in Uruguay.

Thema 2 in dit proefschrift betreft de psychologische factoren (gedragsmatige deter-

minanten) van mondgezondheid in relatie tot kwaliteit van leven. De studies in dit proef-

schrift over dit thema zijn gebaseerd op een model dat veronderstelt dat mondgerelateerde 

ziekten kunnen leiden tot allerlei beperkingen op verschillende dimensies, en als gevolg 

daarvan kunnen resulteren in een lagere kwaliteit van leven. De hoofdstukken 6 en 7  

beschrijven respectievelijk de kwaliteit van leven gerelateerd aan mondgezondheid van  

forensische psychiatrische patiënten, van eerstejaars psychologie studenten en van mondzorg 

patiënten. 

Thema 3 betreft de effecten van interventies die gericht zijn op verbetering van de mond-

hygiëne. Het eerste deel van hoofdstuk 6 (studie 1) beschrijft het effect van een mondhygiëne 

interventie bij forensische psychiatrische patiënten. Hoofdstuk 8 beschrijft een casus van een  

forensische psychiatrische patiënt en hoofdstuk 9 beschrijft het effect van twee verschillende 

overredende voorlichtingsboodschappen ter bevordering van het mondhygiënegedrag.

De data voor de 12 studies zijn verzameld door middel van schriftelijke vragenlijsten, 

waarbij enkele semi-gestructureerde mondelinge interviews zijn uitgevoerd.

Determinanten van mondhygiënegedrag: een studie gebaseerd op 
het model van beredeneerd gedrag.
Hoofdstuk 2 beschrijft de ontwikkeling van de index van mondhygiënegedrag en verschaft 

inzicht in de determinanten van dit gedrag middels een cross-sectionele kwantitatieve  

studie. Het doel van deze studie was tweeledig: Ten eerste het ontwikkelen van een index 

voor mondhygiënegedrag door middel van het toepassen van een consensus methodiek.  

Deze index bevat allerlei details van het tandenpoetsen, inclusief het gebruik van inter-

dentale hulpmiddelen en tongpoetsen. Ten tweede het onderzoeken van de determinanten 

van het mondhygiënegedrag met behulp van het model van beredeneerd gedrag. 487 mannen 

en vrouwen vulden een vragenlijst in over hun attitude, sociale normen, en waargnomen  

gedragscontrole. Ook werd gevraagd naar hun kennis gerelateerd aan mondverzorging en 

hun verwachte sociale uitkomsten van het hebben van een goed gebit; deze twee aanvullende 

metingen zijn meegenomen in de toetsing. Positieve houding ten aanzien van mondhygië-

negedrag, sociale druk om een goede mondhygiëne uit te voeren, waargenomen gedrags-

controle en kennis over de mondverzorging waren de belangrijkste voorspellers van het  

uitvoeren van een persoonlijke adequate mondhygiëne. Het model van beredeneerd gedrag 

samen met kennis verklaarde ruim 32% van de geobserveerde variantie van het actuele mond-

hygiënegedrag. Op basis van deze resultaten kan geconcludeerd worden dat de nieuwe index 

een bruikbare methode is voor het meten en evalueren van iemands persoonlijke mond-

hygiëne. Bovendien blijkt een sociaal-cognitief gedragsmodel, in dit geval het model van 

beredeneerd gedrag, een eenvoudige methode om mondhygiënegedrag te voorspellen.
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Promotie van mondhygiënegedrag van Nederlandse militairen.
In hoofdstuk 3 wordt een determinanten-studie gerapporteerd die is uitgevoerd onder 216 

landmachtrekruten van het Nederlandse ministerie van Defensie. De meetinstrumenten 

voor deze studie zijn dezelfde als in het onderzoek in hoofdstuk 2. Gedurende een vaccina-

tieprogramma vulden de militairen een vragenlijst in. Positieve houding ten aanzien van 

mondhygiënegedrag en waargenomen gedragscontrole waren de belangrijkste voorspellers 

van de intentie om een adequate mondhygiëne uit te willen voeren. Het model van berede-

neerd gedrag verklaarde ruim 37% van de geobserveerde variantie in de intentie. Het actuele 

mondhygiënegedrag werd alleen voorspeld door een positieve houding en verklaarde slechts 

7% van de variantie van het feitelijke gedrag. Voor het ontwikkelen van een interventie om de 

mondhygiëne te verbeteren kan het volgende worden geconcludeerd: In hoeverre de  

rekruten zichzelf inschatten in staat te zijn om het gewenste mondhygiënegedrag uit te 

kunnen voeren, verklaart 30% van de geobserveerde variantie in de intentie tot mondhygiëne-

gedrag. Dit betekent dat binnen een interventie het vooral belangrijk is om te focussen op 

het bevorderen van waargenomen gedragscontrole, opdat de militairen een adequate mond-

hygiëne kunnen uitvoeren. Bovendien draagt het bevorderen van een positieve houding van 

de militairen tegenover mondhygiëne ook bij aan de gewenste gedragsverandering.

Determinanten en promotie van mondhygiënegedrag in het 
Caribische gebied en in Nepal.
Hoofdstuk 4 beschrijft twee determinanten-studies die uitgevoerd zijn in twee verschillende 

culturele contexten, te weten, in het Caribische gebied (op Aruba en Bonaire) en in Nepal. 

Om te onderzoeken of het model van beredeneerd gedrag ook toegepast kan worden in niet-

westerse landen, is de gebruikte methode afgestemd en in overeenstemming gebracht met 

oppervlakkige of perifere cultuur kenmerken. Op Aruba en Bonaire vulden in totaal 112 

cliënten de vragenlijst voorafgaand aan de behandeling in de wachtkamer in. Voor het 

veldonderzoek in Nepal is de vragenlijst naar het Nepalees vertaald en zijn bij 39 Nepalese 

deelnemers semi-gestructureerde interviews afgenomen. Tijdens een tandheelkundig kamp 

werden de vragenlijsten voorafgaand aan de screening door 69 deelnemers zelfstandig 

ingevuld. In het Caribische gebied waren een positieve houding ten aanzien van mondhygië-

negedrag en de sociale norm, dus de sociale druk om het gebit beter te verzorgen de 

belangrijkste voorspellers. In Nepal werd het actuele mondhygiënegedrag voorspeld door de 

waargenomen gedragscontrole en de verwachte sociale uitkomsten van het hebben van een 

goed gebit. Op basis van deze resultaten kan geconcludeerd worden dat voor deze twee 

contexten verschillende interventies dienen te worden ontwikkeld. Daarnaast demonstreert 

dit onderzoek hoe het model van beredeneerd gedrag kan worden toegepast in niet-westerse 

landen, waarbij is aangetoond dat het model in een ontwikkelingsland ook als en sociaal-

cognitief basismodel een toepassingsmogelijkheid heeft.

Evaluatie en promotie van mondhygiënegedrag van patiënten in 
Uruguay.
In hoofdstuk 5 is het model van beredeneerd gedrag voor de determinanten-studie toegepast 

zonder de meting van de waargenomen gedragscontrole. Het onderzoek is uitgevoerd onder 

80 cliënten van de tandheelkunde faculteit aan de Katholieke Universiteit in Montevideo, 

Uruguay. Voor dit onderzoek is de methode afgestemd en in overeenstemming gebracht 



met de voor Uruguay geldende cultuur kenmerken en is de vragenlijst in het Spaans vertaald. 

De vragenlijst werd door cliënten voorafgaand aan de behandeling door de studenten in-

gevuld. De belangrijkste gedragsdeterminanten die een rol spelen in de verandering van het 

mondhygiënegedrag zijn een positieve houding ten aanzien van de persoonlijke mond-

hygiëne en de normen om het gebit beter te verzorgen en sociale steun van de tandarts en de 

familie. Samen werd bijna 22% van de geobserveerde variantie van het actuele mondhygiëne-

gedrag verklaard. De resultaten suggereren dat in deze populatie een interventie ontwikkel-

ing om de mondhygiëne te verbeteren dient te focussen op iemands attitude, en dit vooral te 

laten benadrukken door mondzorg professionals en de familie.

Kwaliteit van leven gerelateerd aan mondgezondheid van 
forensische psychiatrische patiënten.
Studie 1 in hoofdstuk 6 had tot doel om te onderzoeken of professionele mondzorg van  

invloed is op de beleving van patiënten, waarbij het eigen gebit als een goed en als een  

belangrijk onderdeel van de algemene gezondheid zal worden ervaren. Zal door extra aan-

dacht voor mondverzorging en een professionele gebitsbehandeling het gebitsbewustzijn 

van forensische psychiatrische patiënten toenemen en het zelfzorggedrag verbeteren? 

Het onderzoek verschaft inzicht in hoeverre een mondhygiënische behandeling leidt tot een 

verbeterde kwaliteit van leven gerelateerd aan mondgezondheid, dat wil zeggen tot minder 

fysieke, sociale en psychologische beperkingen ten gevolge van de toestand van het gebit. 40 

mannelijke patiënten in het forensisch psychiatrisch centrum Dr. S. van Mesdag te Gronin-

gen hebben tweemaal een Nederlandse vertaling van de Oral Health Impact Profile-14 

(OHIP-14) vragenlijst ingevuld; voorafgaand aan de professionele behandeling en 3 maanden 

later. 

Hoewel de interne betrouwbaarheid en de test-hertest correlaties van de OHIP-14 goed  

waren, lieten de resultaten geen significante verbeteringen zien. Echter, een algehele 

klinische observatie door de mondhygiënist suggereerde dat bij deze specifieke doelgroep 

aandacht voor mondverzorging en professionele gebitsbehandeling een positieve bijdrage 

kan leveren aan de kwaliteit van leven en het welbevinden. In studie 2 in hoofdstuk 6 vulden 

39 mannelijke forensische psychiatrische patiënten een verbeterde OHIP-14-NL en andere 

vragenlijsten in. De belangrijkste determinanten van kwaliteit van leven gerelateerd aan 

mondgezondheid waren angst voor tandheelkundige behandelingen en een ongezonde 

mondsituatie. Samen werd bijna 28% van de geobserveerde variantie in kwaliteit van leven 

gerelateerd aan mondgezondheid verklaard. Op basis van deze resultaten kan geconcludeerd 

worden dat de OHIP-14-NL een bruikbaar instrument is voor het meten en evalueren van  

iemands kwaliteit van leven gerelateerd aan mondgezondheid. Verpleegkundigen binnen de 

forensische psychiatrie dienen bij het stimuleren van professionele mondzorg bezoek en bij 

het motiveren van de persoonlijke mondhygiëne, vooral aandacht te hebben voor angst voor 

tandheelkundige behandelingen.

Gedragsdeterminanten van kwaliteit van leven gerelateerd aan 
mondgezondheid hangt af van de populatie.
Hoofdstuk 7 richt zich op de determinanten en de effecten van kwaliteit van leven gerela-

teerd aan mondgezondheid. Processen die van invloed zijn op iemands welbevinden kunnen 

verschillen, afhankelijk van de context waarin iemand zich bevindt. Dit onderzoek beschrijft 
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de relaties tussen de algemene gezondheidsbeleving, sociale uitkomsten en verwachtingen, 

angst voor tandheelkundige behandelingen en het persoonlijke mondhygiënegedrag 

enerzijds en kwaliteit van leven gerelateerd aan mondgezondheid anderzijds. De data zijn  

verzameld door middel van het invullen van vragenlijsten in twee steekproeven: 1) eerstejaars 

psychologie studenten van de RUG, die relatief weinig ervaring hebben met tandheel-

kundige zorg en mondgerelateerde ziekten; 2) cliënten die in verhouding meer ervaring  

hebben en voor hun mondzorg naar het UMCG-Centrum Tandheelkunde en Mondzorg-

kunde kwamen. De resultaten lieten zien dat drie van de vier relaties verschillend waren voor 

de beide groepen. Angst voor tandheelkundige behandelingen was bijvoorbeeld in de cliënt-

en steekproef wel een significante voorspeller van kwaliteit van leven gerelateerd aan mond-

gezondheid, maar in de studenten steekproef niet. Hoewel niet alle relaties eenduidig te  

interpreteren waren in dit cross-sectionele onderzoeksontwerp, zijn de bevindingen wel  

illustratief voor het belangrijkste verschil tussen de steekproeven. Namelijk het wel of geen 

ervaring hebben met tandheelkundige zorg en mondgerelateerde ziekten is van invloed op 

de psychologische processen gerelateerd aan kwaliteit van leven in relatie tot mondgezond-

heid. Geconcludeerd kan worden dat verschillende interventies ter verbetering van kwaliteit 

van leven gerelateerd aan mondgezondheid zodanig dienen te worden ontwikkeld, dat ze 

goed afgestemd zijn op de doelgroepen.

Halitose en kwaliteit van leven gerelateerd aan mondgezondheid: 
een casusbeschrijving.
Hoofdstuk 8 is een klinische casusbeschrijving van een 36-jarige mannelijke patiënt (meneer 

X.) in het forensisch psychiatrisch centrum Dr. S. van Mesdag. Het demonstreert een korte 

termijn effect van een afgestemde mondhygiëne interventie op halitose (een onfrisse adem) 

en op kwaliteit van leven gerelateerd aan mondgezondheid in drie sessies gedurende een 

periode van drie maanden. Een professionele mondhygiëne behandeling en een diepte-semi-

gestructureerd interview werden door de mondhygiënist uitgevoerd. Hierbij werd gebruik 

gemaakt van diverse meetinstrumenten, zoals de OHIP-14-NL en de index van mond-

hygiënegedrag, de attitude ten aanzien van het mondhygiënegedrag en de verwachte sociale 

uitkomsten van het hebben van een goed gebit. Uit de procesevaluatie, inclusief een klinische 

observatie, komt naar voren dat meneer X. een verbeterde mondhygiëne had en de halitose 

was gereduceerd naar een sociaal aanvaardbaar niveau. Retrospectieve resultaten lieten zien 

dat de houding van meneer X. ten aanzien van de persoonlijke mondhygiëne en zijn kwaliteit 

van leven gerelateerd aan mondgezondheid waren verschoven in een positieve richting. 

Geconcludeerd kan worden dat deze casusbeschrijving de waarde van een professionele  

behandeling door de mondhygiënist benadrukt. Bovendien illustreert dit rapport dat een  

effectief uitgevoerde persoonlijke mondhygiëne een belangrijke rol speelt bij de reductie van 

halitose en in de waargenomen kwaliteit van leven in relatie tot mondgezondheid. Dit resul-

taat demonstreert dat de retrospectieve versie van de OHIP-14-NL een bruikbare methode is 

voor het meten en evalueren van iemands kwaliteit van leven gerelateerd aan mondgezond-

heid binnen een relatief korte periode.



Overredende communicatie ter bevordering van het 
mondhygiënegedrag in Uruguay en in Spanje.
Hoofdstuk 9 beschrijft een experimenteel interventieonderzoek, waarbij onderzocht is in  

hoeverre de overredende invloed van een positief of een negatief geformuleerde voorlichting-

stekst over mondhygiëne verschilt onder cliënten in Uruguay en Spanje. Overredende voor-

lichtingsboodschappen hebben als doel om mensen te overtuigen hun mondhygiënegedrag 

te veranderen door professionele adviezen voor effectieve mondverzorging uit te voeren.  

In dit onderzoek werd de rol van individuele verschillen in promotie of preventie gerichtheid 

onderzocht. Tevens werd gekeken of verschillen tussen de landen en het opleidingsniveau 

van invloed zijn op de voorkeur voor een positief of een negatief geformuleerde voorlichting-

stekst als overredende communicatie stijl. 155 deelnemers vulden een cultureel sensitieve 

vragenlijst met of een positief of een negatief geformuleerde voorlichtingstekst over mond-

hygiëne in; 80 cliënten van de tandheelkunde faculteit aan de Katholieke Universiteit in 

Montevideo, Uruguay en 75 cliënten van de tandheelkunde faculteit aan de Universiteit in 

Valencia, Spanje. De resultaten lieten zien dat promotie of preventie gerichtheid en het  

opleidingsniveau van invloed zijn op het overredende effect van de voorlichtingsboodschap 

en dat de richting per land verschillend is. Dit onderzoek suggereert dat, hoewel verklarin-

gen voor het verschil niet eenduidig te geven zijn, overredende voorlichtingsteksten goed op 

de doelgroepen afgestemd dienen te worden. Concluderend kan worden gesteld dat een  

zogenaamde “one size fits all”- benadering niet effectief is voor een gewenste mondhygiëne-

gedragsverandering in diverse contexten. 

Samenvatting en discussie
Het proefschrift sluit af met een samenvatting en een discussie, inclusief een algemene  

conclusie (hoofdstuk 10). Om vanuit sociaal-psychologisch perspectief een meer toegepaste 

‘evidence-based’ benadering voor het bevorderen van mondgezondheid en preventie op het ge-

bied van de persoonlijke mondverzorging te hanteren, is de stapsgewijze PATH methode een 

hanteerbare en goede methode om planmatig effectieve mondhygiëne interventies te 

ontwikkelen. De uitgevoerde onderzoeken laten zien dat het model van beredeneerd gedrag 

en de index van mondhygiënegedrag inzicht geven in de determinanten van dit gedrag in  

uiteenlopende contexten. Ook het model van mondgezondheid in relatie tot kwaliteit van 

leven is een bruikbaar model om inzicht te krijgen in de iemands beleving van mond-

gerelateerde ziekten, mondgezondheid en de mogelijke daarmee samenhangende conse-

quenties. Samen met de verworven inzichten met betrekking tot overredende communicatie 

verschaft dit proefschrift informatie om op een systematische wijze belangrijke factoren te 

identificeren, die nodig zijn voor het ontwikkelen van doelgerichte en effectieve mondhy-

giëne interventies ter bevordering van mondhygiënegedrag en kwaliteit van leven gerelateerd 

aan mondgezondheid. Tot slot, preventie is de basis van mondhygiënische zorg. Een centrale 

positie van de mondhygiënist, die dé deskundige is op het gebied van preventie, communica-

tie en gedragsbeïnvloeding, is dan ook van essentieel belang binnen de gehele mondzorg.
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