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PEILSTATIONS

Elders in dit Nt wordt gesteld dat veel ouderen niet 
(meer) bij de tandarts komen. Gegevens van het Cen-
traal Bureau voor de Statistiek (CBS Statline) kunnen 
hierop nader zicht geven, ook in vergelijking met de 
jongere leeftijdsgroep. 

Om te beginnen blijkt, zoals onderstaande tabel laat 
zien, dat Nederland in januari 2015 in totaal 13.471.535 
volwassen inwoners (van 18 jaar of ouder) telde. Hier-
van viel 78% in de leeftijdscategorie van 18 tot en met 
64 jaar, behoorde 13% tot de categorie van 64 tot en met 
74 jaar en was 9% 75 jaar of ouder. 
Op basis van gegevens over 2014 blijkt dat van alle vol-
wassenen in dat jaar 78% de tandarts heeft bezocht. 
Daarbij is duidelijk sprake van leeftijdsverschillen. Zo is 
van degenen in de groep van 18 tot en met 64 jaar in 
dat jaar 83% bij de tandarts geweest, Van de 65- tot en 
met 74-jarigen had 67% de tandarts bezocht en van de-
genen van 75 jaar of ouder 45%. 

Nader bezien valt wel op dat de tandartsbezoekers van 
65-74 jaar en die van 75 jaar of ouder gemiddeld wat 
vaker tandartscontact hadden dan de bezoekers van 64 
jaar of jonger. Respectievelijk ging het om 4,0 bezoeken 
en 3,5 bezoeken versus 3,3 bezoeken. 

Al met al kan worden geconcludeerd dat met name 
mensen van 75 jaar en ouder minder vaak bij de tand-
arts komen. Dit kan overigens deels worden verklaard 
doordat zij naar verhouding vaker edentaat zijn. Vol-
gens het CBS had in 2009, het meest recente jaar waar-
over gegevens bekend zijn, 53% van 75-plussers een 
volledig kunstgebit (in de groep van 45 jaar tot en met 
65 jaar was dat 12% en in de groep 65-tot en met 74-ja-
rigen 32%). Tegelijkertijd geldt dat als ouderen de tand-
arts bezoeken, zij dat iets vaker doen dan de jongere 
tandartsbezoekers.

Oudere patiënten

Volwassen inwoners (2015) en tandartsbezoek (2014)

aantal % in volwassen 
bevolking

% tandarts-
bezoekers *

aantal tandarts-
bezoekers *

aantal contacten 
per bezoeker *

18-64 jaar 10.463.850 78% 83% 8.689.250 3,3

65-74 jaar 1.730.175 13% 69% 1.192.090 4,0

75 jaar of ouder 1.277.510 9% 45% 574.880 3,5

totaal 13.471.535 100% 78% 10.465.220 3,3

bron: CBS-Statline
* voor de leeftijdscategorie van 18-64 jaar zijn het percentage en aantal bezoekers en het aantal contacten per bezoe-
ker berekend aan de hand van CBS-gegevens over afzonderlijke leeftijdscategorieën.
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