Globale schattingen van het percentage volledig edentaten in 2018
Op basis van gegevens van het CBS over de ontwikkeling van het percentage volledig edentaten (mensen met
een kunstgebit in de boven- én in de onderkaak), in de jaren 2000 tot en met 2009 (CBS-Statline).

Totale bevolking
Ontwikkeling tussen 2000 en 2009

In 2000 was 15,7% van de totale bevolking volledig edentaat. In 2009 was dat 11,6%.
Dit is in tien jaar tijd een afname van 4,1% (jaarlijks gemiddeld 0,41%).
Schatting per 2018

Uitgaande van deze ‘trendmatige’ jaarlijkse afname is de groep edentaten de jaren 2010 tot
en met 2018 verder gedaald met 3,7%.
De globale schatting is dat nu zo’n 8% van de totale bevolking edentaat is.
Leeftijdsgroep van 65 tot en met 74 jaar
Ontwikkeling tussen 2000 en 2009

In 2000 was 50,9% van de 65- t/m 74-jarigen volledig edentaat. In 2009 was dat 32,0%. Dit is
in tien jaar tijd een afname van 18,9% (jaarlijks gemiddeld 1,89%).
Schatting per 2018

Uitgaande van deze ‘trendmatige’ jaarlijkse afname is de groep edentaten in deze leeftijdsgroep in de jaren 2010 tot en met 2018 verder gedaald met 17,0%.
De globale schatting is dat nu zo’n 15% van de groep van 65- t/m 74-jarigen edentaat is.
Leeftijdsgroep van 75 jaar en ouder
Ontwikkeling tussen 2000 en 2009

In 2000 was 69,6% van deze leeftijdsgroep volledig edentaat. In 2009 was dat 53,3%. Dit is
in tien jaar tijd een afname van 16,3% (jaarlijks gemiddeld 1,63%).
Schatting per 2018

Uitgaande van deze ‘trendmatige’ jaarlijkse afname is de groep edentaten in deze leeftijdsgroep in de jaren 2010 tot en met 2018 verder gedaald met 14,7%.
De globale schatting is dat nu zo’n 39% van de groep van 75 jaar en ouder edentaat is.
Beoordeling
Bij deze schattingen is ervan uitgegaan dat de gemiddelde jaarlijkse afname tussen 2000 en 2009 in
de jaren daarna op dezelfde wijze is doorgegaan. In werkelijkheid zal er sprake zijn van een zekere
afvlakking van de trend, omdat het percentage volledig edentaten nooit helemaal ‘0’ zal worden.
Immers, mensen die een volledig kunstgebit hebben, behouden dat de rest van hun leven.
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