
Dr. Valckenier
Daklozen hebben een postadres nodig om post en een uit-
kering op dat adres te kunnen ontvangen. Van de uitkering
wordt de maandelijkse premie voor de zorgverzekering inge-
houden. Hiermee kunnen daklozen zich inschrijven in de
GG&GD dr. Valckenier-praktijk. Deze specifieke eerstelijns-
praktijk is genoemd naar de Valckenierstraat te Amsterdam,
de uitvalsbasis van de betreffende GG&GD-artsen. 

Op de dr. Valckenier-spreekuren worden jaarlijks ruim 700,
vooral mannelijke (82%), dakloze bezoekers van gemiddeld
rond de 45 jaar gezien. Uit een studie onder 364 bezoekers
bleek dat meer dan de helft langer dan vijf jaar dakloos was
en ruim een kwart buitenslaper. Ongeveer driekwart van de
bezoekers had een zorgverzekering en circa een op de tien
bezoekers verbleef illegaal in Nederland. Lichamelijke klach-
ten van de huid en de luchtwegen werden het vaakst gepre-
senteerd: bijna twee keer zo vaak als bij de reguliere huis-
arts. Slechts een enkeling kwam spontaan met een gebits-

probleem. Ruim een kwart van de bezoekers gebruikte over-
matig alcohol en eenderde drugs. Een op de zes bezoekers
had zodanige gezondheidsproblemen dat ze werden opgeno-
men in een ziekenboeg met verpleegkundige zorg in de
maatschappelijke opvang om te herstellen. Een op de twin-
tig bezoekers was besmet met HIV en eveneens 5% had ooit
tuberculose doorgemaakt.  

Gebitsonderzoek bij daklozen
In samenwerking met het Jellinek Centrum voor Bijzondere
Tandheelkunde (CBT) deed de GG&GD tijdens de dagelijkse
spreekuren gedurende drie maanden op 5 locaties onderzoek
onder 124 bezoekers van de dr. Valckenier-preekuren, zodat
er een beeld ontstond van buitenslapers en passanten in een
nachtopvang en bewoners van sociale pensions. Kenmerken
van de onderzoekspopulatie staan in tabel 1. De gemiddelde
leeftijd bedroeg 45 jaar, met een spreiding van 25-84 jaar.
De duur van dakloosheid varieerde van minder dan een
maand tot dertig jaar. Bijna 60% was langer dan 5 jaar dak-
loos. Dakloze alcoholisten sliepen vaker buiten terwijl drug-
gebruikers vaker in een passantenopvang of in een sociaal
pension verbleven. 

Gebitsverzorging
Wij vroegen daklozen naar poetsgedrag, gebitsklachten en
tandartsbezoek. Bijna de helft (48%) zou de tanden dage-
lijks poetsen, terwijl 31% in het geheel niet poetste. Tand-
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Amsterdamse daklozen hebben een
slecht gebit

drs. Igor van Laere*
sociaal geneeskundige Het is algemeen bekend dat daklozen slechte

gebitten hebben en zelden een tandarts be-
zoeken. Artsen van de GG&GD in Amsterdam
bieden spreekuren voor dak- en thuislozen in
maatschappelijke opvangvoorzieningen. In de-
ze bijdrage een verslag van een oriënterend
onderzoek naar de gebitstoestand en het tand-
artsbezoek bij daklozen op deze specifieke
daklozenspreekuren.

man 82

leeftijd (in jaren)
0-29 6
30-39 29
40-49 30
50-59 22
60-69 10
> 70 3

geboorteland
Nederland 63
etnisch1 22
anders 15

illegale status 5

zorgverzekering 86

duur van dakloosheid (in jaren)
< 2 24
2-5 27
5-10 20
> 10 29

slaapplaats vorige nacht
buiten 19
nachtopvang 36
sociaal pension 27
elders (familie, vrienden) 16

gezondheidsrisico
drugsgebruik 37
alcoholgebruik 26
ooit in psychiatrische kliniek 26

1 Geboren in Suriname, op de Nederlandse
Antillen of in Marokko.

Tabel 1. Demografie, status van dakloosheid en gezondheidsrisico’s van 124 bezoekers van GG&GD dr.Valckenier-spreekuren op vijf loca-

ties van de maatschappelijke opvang te Amsterdam

kenmerk % kenmerk % kenmerk %



pijn gedurende de afgelopen drie maanden meldde een der-
de, van wie 7 daklozen hiervoor een tandarts hadden be-
zocht. Angst een tandarts te bezoeken had 37%. Een kwart
had moeite met eten door het ontbreken van of afgebroken
tanden en eenzelfde aantal schaamde zich voor een lelijk
gebit. Van de daklozen, in alle leeftijdsgroepen, bezocht
26% het afgelopen jaar een tandarts, tegenover 77% van de
algemene Nederlandse bevolking (CBS). Meer dan de helft
(57%) bezocht langer dan drie jaar geleden een tandarts en
17% tussen 1 tot 3 jaar tevoren. Van de dakloze druggebrui-
kers bezocht 40% het afgelopen jaar een tandarts, bij de
overige daklozen (alcoholisten en niet-gebruikers) was dit
bij 17% het geval.

Slechte gebitstoestand
Na het verrichten van oppervlakkig tandheelkundig onder-
zoek met een tongspatel en een sterke lamp, na vooraf oe-
fening bij zelf verwezen patiënten met Bert Molendijk,
tandarts Jellinek CBT, toonde 86% een ongezond gebit (ont-
brekende, afgebroken of evident carieuze elementen) en
44% ongezond tandvlees (verkleuring, ulceratie of makke-
lijk bloedend). Van de daklozen had 29% in het geheel geen
tanden, tegenover 15% van de algemene Nederlandse bevol-
king, vergeleken met dezelfde leeftijdscategorie volgens het
CBS. Dertien tandloze daklozen droegen geen gebitsprothe-
sen omdat deze waren gestolen, gebroken of omdat deze
niet meer pasten. 

Van 88 daklozen die nog wel eigen tanden hadden toonde
89% ontbrekende en 66% ernstig beschadigde tanden. Bui-
tenslapers en daklozen in de nachtopvang hadden vaker
ontbrekende tanden dan bezoekers die verbleven in een so-
ciaal pension of bij familie of vrienden. Een overzicht van
gebitsproblemen bij daklozen, afgezet tegen verslaving,
staat vermeld in tabel 2. Dit onderzoek laat zien, zoals ver-
wacht, dat daklozen die de dr. Valckenier-spreekuren bezoe-
ken ernstige gebitsproblemen hebben en duidelijk minder
vaak een tandarts bezoeken dan de algemene Nederlandse
bevolking.

Waardoor slechte gebitten? 
U kunt zich voorstellen dat hulp van een tandarts bij daklo-
zen nodig is. De vraag is waarom de gebitten van daklozen
overwegend slecht zijn. Om te beginnen dient men te be-
schikken over een tandenborstel, tandpasta en of kunstge-
bitreinigers, naast de mogelijkheid deze te kunnen gebrui-
ken bij een wastafel. Het is mogelijk dat men door tandpijn
niet meer poetst, of door het gebruik van alcohol of drugs
de pijn niet meer voelt. Men kan denken dat het geen zin
meer heeft om te poetsen indien het gebit zeer slecht is, wat
een misvatting is: poetsen blijft altijd belangrijk. Verder
draagt een onregelmatig leven met ongezond eten, roken en
drinken bij aan gebitsproblemen. Mishandeling en geweld
komen met regelmaat voor binnen de daklozenpopulatie.
Hierdoor kan men schade aan de tanden oplopen of tanden
verliezen. Dit is ook mogelijk na het oplopen van een trau-
ma onder invloed. Voorts geeft een slecht en onverzorgd ge-
bit een verhoogd risico op infecties wanneer bacteriën toe-
slaan, met name bij een verlaagde weerstand door verwaar-
lozing, middelengebruik en bij een HIV-infectie. Een lelijk
gebit kan problemen geven in de sociale omgang, men kan
zich schamen voor het gebit bij het eten of spreken. Daklo-

zen wensen een fraaier gebit, zeker als men de daklozen-
krant wil verkopen. 

Angst voor de tandarts is een bekend gegeven. Zeker als het
gebit in slechte staat verkeert, kan deze angst versterkt
worden bij het idee dat er veel aan het gebit moet gebeuren.
Soms zeggen daklozen op de dr. Valckenier-spreekuren: ‘Ik
wil er alles uit laten trekken, maar alleen onder narcose’.
Vaak is het niet nodig om alle tanden te laten trekken. Het
sparen van tanden met name in de onderkaak is van groot
belang omdat anders de onderkaak kan slinken en het ge-
zicht ingevallen kan raken. Dit proberen te voorkomen heeft
absoluut de voorkeur.

Daklozen naar de tandarts? 
Het is onbekend hoeveel daklozen een tandarts bezoeken,
of het lukt een afspraak te maken en of de behandeling kan
worden afgemaakt. Men kan zich afvragen welke problemen
daklozen ondervinden bij het verkrijgen van gebitsbehande-
ling. Het is voorts onbekend of daklozen door de reguliere
tandarts worden geweigerd of dat daklozen slechte ervarin-
gen hebben met tandartsen. Het is wel bekend dat geldge-
brek gangbaar is bij daklozen - en niet iedereen heeft een
(aanvullende) verzekering of kan een kostbare eigen bedra-
ge voor een kunstgebit opbrengen. Dit zou daklozen kunnen
belemmeren om een tandarts te bezoeken. Het is voorts mo-
gelijk dat door het dagelijks op zoek moeten naar eten,
geld, kleding en onderdak, wat veel inspanningen vraagt,
het er niet van komt om naar de tandarts te gaan. Het kan
ook nog zo zijn dat men de weg niet weet om hulp in te roe-
pen van een tandarts.

Sociale tandheelkunde
Het Jellinek CBT, om de hoek bij de GG&GD aan het Wees-
perplein te Amsterdam, biedt tandheelkundige zorg aan ver-
slaafde patiënten. Om hier behandeld te kunnen worden,
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Tabel 2. Percentage gebitsproblemen van 124 bezoekers van GG&GD dr.Valc-

kenier-spreekuren op vijf locaties van de maatschappelijke opvang te Am-

sterdam, gerelateerd aan verslaving.

totaal alcohol drugs geen

(n = 124) (n = 32) (n = 46) (n = 46)

middel % % % %

tanden poetsen 1x per dag 48 30 50 57

tandpijn vorige 3 maanden 29 32 32 22

probleem met eten 28 32 26 26

sociale schaamte 24 30 26 20

tandartsbezoek <12 maanden 26 16 40 17

elementen ontbreken1 91 94 94 87

evident cariës2 47 38 46 54

edentaat 32 31 30 33

1 Een of meer ontbrekende elementen 

2 Vastgesteld door GG&GD-artsen tijdens oppervlakkig tandheelkundig onder-

zoek, hierbij werden geen specifieke criteria gehanteerd.



dient men door een hulpverlener te worden verwezen. De
GG&GD verwijst de meerderheid van de (drugs)verslaafden
naar de Jellinek daar tandheelkundige zorg onderdeel uit-
maakt van de integrale sociaal psychiatrische behandeling. 

Vanuit het Ontheemdenproject, verbonden aan het ACTA
bood tandarts Jan-Christiaan Oortwijn circa zes jaar sociaal
tandheelkundige zorg aan daklozen aan. Op deze spreeku-
ren werden vooral bewoners van internaten en sociale pen-
sions gezien. Helaas is dit project opgeheven. 

Daklozen in Den Haag kunnen sinds maart 2002 terecht
bij vier vrijgevestigde tandartsen, waaronder Frans Nugte-
ren, in een praktijk in het Westeinde ziekenhuis (MCH). Dit
is een project in samenwerking met de GGD; men richt zich
op circa 350 Haagse daklozen.

Vanaf september 2002 kunnen daklozen in Groningen in
aanmerking komen voor een behandeling bij de discipline-
groep Tandheelkunde en Mondhygiëne van de Rijksuniver-
siteit Groningen, in samenwerking met GGD Groningen.
Tandheelkundige studenten bieden elke vrijdagmiddag deze
zorg in het kader van een keuzeproject, onder supervisie
van tandarts R. Schaub. Het saneren van een ongezond ge-
bit staat voorop. Voorwaarde voor een behandeling is het
hebben van een postadres en een verzekering, en dat de pa-
tiënt begeleid wordt door een medewerker uit de maat-
schappelijke opvang.

Tot slot
Tandenpoetsen blijft, hoe slecht het gebit ook is, altijd be-
langrijk en moet het liefst na elke maaltijd uitgevoerd wor-
den. Het proberen te minderen met snoepen, koffie, roken
en alcohol drinken beperkt schade in de mond en aan het
gebit. Voor daklozen is dit geen gemakkelijke opgave. Maar
tijdens het verblijf in een nachtopvang, internaten en soci-
ale pensions zou het personeel actief aandacht kunnen be-
steden aan gebitsverzorging. Men zou poetsmateriaal (gra-
tis) beschikbaar kunnen stellen, uitleg kunnen geven hoe
deze te gebruiken en erop toezien dat hier ook gebruik van
wordt gemaakt. Daarnaast kan het personeel behulpzaam
zijn bij het maken van een afspraak en het begeleiden naar
de tandarts. 

Ten aanzien van tandheelkundige zorg voor daklozen
zouden zwervende alcoholisten, buitenslapers en psychia-
trische patiënten in het algemeen terecht moeten kunnen
bij specifieke sociaal-tandheelkundige projecten. Een mooi-

er gebit geeft meer zelfvertrouwen in de sociale omgang.
Het is nooit te laat om hieraan te beginnen. «
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