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De populariteit van esthetische
behandelingen
Resultaten van een landelijk onderzoek
Er lijkt sprake te zijn van een toenemende belangstelling voor tandheelkundige behandelingen met een puur esthetisch
doel. In een onderzoek onder 907 Nederlanders werd gezocht naar een cijfermatige onderbouwing van deze mogelijke
trend. Uit de resultaten komt naar voren dat van de ondervraagden 25% ooit een esthetische behandeling heeft laten
uitvoeren, terwijl ongeveer 8% van plan zegt te zijn op korte termijn een dergelijke behandeling te ondergaan. Het bleken
van gebitselementen is in dit opzicht het meest populair. De resultaten suggereren dat er een positieve attitude bestaat
ten aanzien van dit deelgebied van de tandheelkunde en dat de belangstelling voor deze behandelingen onder vrouwen
groter is dan onder mannen. Onduidelijk is echter of deze interesse ook zal leiden tot een groter aantal daadwerkelijke
behandelingen.
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Inleiding
In westerse landen is sprake van een groeiend aantal esthetische behandelingen ter verfraaiing van het uiterlijk. In
2005 ondergingen alleen al meer dan 8 miljoen Amerikanen dergelijke behandelingen, een toename van 444%
ten opzichte van 1997 (American Society for Aesthetic
Plastic Surgery, 2006). Het betrof hier zowel chirurgische
behandelingen, bijvoorbeeld borstvergrotingen, als nietchirurgische behandelingen zoals botox-injecties. De
grootste stijging deed zich voor op het gebied van de nietchirurgische behandelingen en bedroeg 726%.
Een mogelijke verklaring voor de toegenomen populariteit van esthetische behandelingen is dat er in de media
veel aandacht wordt besteed aan de nieuwe mogelijkheden,
onder andere in populaire televisieprogramma’s zoals ‘Make
me beautiful’. Het aanbod vanuit verschillende medische
disciplines speelt waarschijnlijk eveneens een rol. In elk geval
lijkt het een maatschappelijk verschijnsel dat esthetische
behandelingen steeds vaker worden geaccepteerd.
Ook de belangstelling voor esthetische tandheelkunde
neemt toe, zoals blijkt uit de opkomst van speciale esthetische klinieken en de bijbehorende reclame-uitingen (afb.
1). Een andere aanwijzing is dat tandartsen in de periode
van 1999-2003 vaker behandelingen als directe labiale
fineerrestauraties en uitwendig bleken zijn gaan uitvoeren
(Gosselink, 2005). Ofschoon het relatief grote aanbod aan
postacademische cursussen juist op het gebied van het bleken van gebitselementen suggereert dat ook tandartsen
aan een toenemende vraag van de consument willen voldoen, ontbreekt het aan een cijfermatige onderbouwing
van deze mogelijke trend.
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Als het inderdaad zo is dat in de toekomst steeds meer
mensen zullen kiezen voor esthetisch georiënteerde behandelingen op tandheelkundig gebied, dient de tandheelkundige professie zich op deze vraag voor te bereiden dan
wel zich op deze ontwikkeling te bezinnen. Met het onderhavige onderzoek is gepoogd meer inzicht te krijgen in de
vraag naar en de attitude ten aanzien van esthetische tandheelkundige behandelingen. In het dagelijkse spraakgebruik worden de begrippen ‘esthetisch’ en ‘cosmetisch’
afwisselend gebruikt, terwijl meestal hetzelfde wordt
bedoeld, namelijk verfraaiing van het uiterlijk. In het
onderzoek is consequent het woord ‘cosmetisch’ gehanteerd omdat de onderzoekers van mening waren dat dit
woord voor de respondenten bekender en begrijpelijker
zou zijn. Onderzocht werd hoe groot het percentage
Nederlanders is dat ooit dergelijke behandelingen heeft
laten uitvoeren en welk deel van de Nederlanders zegt van
plan te zijn dergelijke behandelingen in het komende jaar
te laten uitvoeren. Verder werd informatie verzameld over
tandartsbezoek, tevredenheid over eerdere esthetische
behandelingen, motivatie in financiële zin en over hoe er
in het algemeen over dit type behandelingen wordt
gedacht. Bovendien werd onderzocht of er met betrekking
tot alle onderzochte onderwerpen verschillen zijn ten aanzien van geslacht, leeftijd en etniciteit.

Materiaal en methode
In de maanden april, mei en juni van 2005 werden 1.522
personen op onwillekeurige wijze geselecteerd en hen werd
gevraagd een vragenlijst in te vullen over esthetische
behandelingen. Dit gebeurde in een groot aantal openbare
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gelegenheden verspreid over het gehele land.
Hierbij werd rekening gehouden met een representatieve verdeling over stedelijke en landelijke
gebieden. Respondenten waren reizigers in het
openbare vervoer en bezoekers van terrassen,
winkelcentra en andere openbare gelegenheden
waar het mogelijk was de relatief lange vragenlijst in alle rust in te vullen. Van de benaderde
personen vulden 934 mensen (61%) de vragenlijst in. Als belangrijkste redenen om de vragenlijsten niet in te vullen werden genoemd:
‘geen zin/geen tijd’ (63,1%), ‘te lange vragenlijst’ (27,1%) of ‘te privacygevoelig’ (6,4%).
Daarnaast beheerste een deel van de ondervraagden (3,4%) de Nederlandse taal onvoldoende om de vragenlijst te kunnen invullen.
Van de 934 ingevulde vragenlijsten waren er 27
zodanig onvolledig ingevuld dat ze onbruikbaar
waren. Deze zijn uit het bestand verwijderd.
Eén respondent had niet aangegeven of hij man
of vrouw was. De overige respondenten waren
409 mannen (45%) en 497 vrouwen (55%). De
leeftijd van de 907 ondervraagden varieerde van
12 tot 84 jaar met een gemiddelde leeftijd van
32 jaar (sd = 13,9). De demografische gegevens
van deze steekproef kwamen overeen met die
van de Nederlandse bevolking. Alleen het percentage allochtone Nederlanders lag enigszins
hoger (26%) dan het landelijke gemiddelde
(19%) (Centraal Bureau voor Statistiek, 2004).
De ‘Vragenlijst over uiterlijk en gebit’ die voor
dit onderzoek is gebruikt, is ontwikkeld door
leden van de sectie Sociale Tandheelkunde van
het Academisch Centrum voor Tandheelkunde
Amsterdam (ACTA), in samenwerking met
medewerkers van de afdeling Psychiatrie van
het Leids Universitair Medisch Centrum
(LUMC). De vragenlijst bestaat uit 5 onderdelen. Het eerste gedeelte bevat algemene vragen
over geslacht, leeftijd, opleidingsniveau, burgerlijke staat en etniciteit. Het tweede gedeelte heeft betrekking op de mate van tevredenheid met het eigen uiterlijk
van de respondent, de geluksbeleving en de mate van
psychologische preoccupatie met het uiterlijk. Het derde
gedeelte bestaat uit vragen over psychische stoornissen in
de lichaamsbeleving, ook wel dysmorfofobie genoemd
(‘Body Dysmorphic Disorder’). Het vierde gedeelte bevat
vragen over de toestand van het gebit, de mondgezondheid, de gebitsverzorging en de frequentie/regelmaat van
het tandartsbezoek. Het vijfde gedeelte heeft betrekking op
de tevredenheid van de respondent over zijn of haar gebit.
Hierin worden vragen gesteld over de beleving van het
uiterlijk van het gebit, over esthetische behandelingen die
men heeft laten uitvoeren, in welke mate men hierover
tevreden is, of men het komende jaar van plan is dergelijke
behandelingen te laten uitvoeren en hoeveel men in financiële zin hiervoor over zou hebben. In dit artikel worden
voornamelijk de gegevens uit het eerste, het vierde en het
vijfde deel van de vragenlijst gerapporteerd.
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Afb. 1. Diverse voorbeelden van reclame-uitingen van
esthetische klinieken.

De gegevens van de vragenlijsten werden ingevoerd en
geanalyseerd in het computerprogramma Statistical
Package for Social Sciences (SPSS). Bij het toetsen van verschillen in de frequentie van het voorkomen van nominale variabelen werd gebruikgemaakt van de chi-kwadraattoets. Verschillen tussen gemiddelden van variabelen
gemeten op intervalniveau werden met behulp van variantieanalyse (ANOVA) getoetst. Er werd een significantieniveau (alfa) van 0,05 gebruikt.

Resultaten
Tandartsbezoek
Van de respondenten had 90% een huistandarts of stond
in ieder geval ingeschreven bij een tandartspraktijk.
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Frequentie

Percentage (%)

Nee, nooit
1 keer
2 keer
3-5 keer
meer dan 5 keer
> 1, maar onbekend hoe vaak
Totaal

Financiële
middelen

74,5
18,0
3,9
1,7
1,3
0,6
100,0

Tabel 1. Het percentage respondenten (n = 907) dat ooit esthetische

behandelingen heeft laten uitvoeren.

Type
behandeling

Bleken
Orthodontie
Kronen
Facings
Kaakoperaties
Combinaties
Overige*

Ooit eerder uitgevoerde Plannen voor het
behandelingen
komende jaar
Aantal % % van het Aantal % % van het
totaal
totaal
7
124
51
1
0
30
13

3,1
54,9
22,6
0,4
0,0
13,3
5,8

0,8
13,8
5,7
0,1
0,0
3,3
1,4

31
13
11
2
1
4
9

43,7
18,3
15,5
2,8
1,4
5,6
12,7

3,5
1,5
1,2
0,2
0,1
0,4
1,0

* vooral composietrestauraties en vormveranderingen door het beslijpen
van gebitselementen
Tabel 2. Overzicht van eerdere esthetische tandheelkundige

Percentage
ondervraagden
dat esthetische
behandelingen
wil laten
uitvoeren
(n = 74)

Niets
< Eén netto maandinkomen
Eén keer netto
maandinkomen
Aantal keer het netto
maandinkomen

Percentage
van totaal
aantal
ondervraagden
(n = 907)

29%
38%

3%
3%

25%

2%

7%

1%

Tabel 3. Overzicht van de financiële middelen die de

respondenten aangaven te willen reserveren voor een op het
verbeteren van de esthetiek gerichte behandeling.

Goede tot hele goede
ontwikkeling
Goede noch slechte
ontwikkeling
Slechte tot hele slechte
ontwikkeling

Mannen

Vrouwen

Totaal

62%

74%

69%

31%

21%

25%

7%

5%

6%

Tabel 4. Het oordeel van de respondenten over de vraag of het
een goede ontwikkeling is als tandartsen zich in de toekomst
steeds meer gaan bezighouden met het verfraaien van het gebit.

behandelingen en van het type behandeling dat men het komende
jaar zou willen laten uitvoeren.

Significant meer mannen (13%) dan vrouwen (8%) gaven
aan geen huistandarts te hebben of niet bij een tandartspraktijk ingeschreven te staan. Daarnaast bleken significant meer allochtone (13%) dan autochtone Nederlanders
(8%) momenteel geen huistandarts te hebben.
De meerderheid van de respondenten bezocht de tandartspraktijk regelmatig: 57% gaf aan in de afgelopen 5 jaar
gemiddeld 1 à 2 maal per jaar een tandarts te hebben
bezocht voor controle en/of behandeling. Hoewel 13%
aangaf vaker dan 2 maal per jaar een tandarts te bezoeken,
bleek een kwart van de respondenten gemiddeld minder
dan 1 keer per jaar naar een tandarts te gaan. Een significant groter aantal mensen van Nederlandse afkomst (75%)
dan van niet-Nederlandse afkomst (58%) gaf aan regelmatig een tandarts te bezoeken.

Eerdere behandelingen
Meer dan een kwart van de respondenten (25,1%) had
ooit een esthetische tandheelkundige behandeling laten
uitvoeren (tab. 1). De meerderheid van hen had dit slechts
eenmaal laten doen. De antwoorden op de vraag naar het
tijdstip van de laatste uitgevoerde behandelingen van
esthetische aard wijzen op een geringe grotere frequentie
van behandelingen over het voorgaande jaar. Van alle res-
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pondenten die ooit hadden gekozen voor een esthetische
behandeling rapporteerde 5% dit in de voorgaande 6
maanden te hebben laten doen en voor 3% was dit 6-12
maanden geleden.
Een significant groter percentage vrouwen (28%) dan
mannen (22%) had ooit een esthetische behandeling laten
uitvoeren. Daarnaast was de leeftijd van de respondenten
die ooit een dergelijke behandeling hadden ondergaan, significant lager (m = 29,4; sd = 13,3) dan van degenen die
dit nooit eerder hadden ondergaan (m = 33,6; sd = 13,9).
Ook werd er een significante relatie met tandartsbezoek
gevonden. Van de mensen die nooit eerder een esthetische
tandheelkundige behandeling hadden ondergaan, bleek de
afgelopen 5 jaar 7% geen tandarts te hebben bezocht. Voor
degenen die dergelijke behandelingen wel hadden ondergaan, was dit cijfer 2%. Zoals tabel 2 laat zien betrof het in
de meeste gevallen een orthodontische behandeling
(14%).
De meerderheid (78%) van de respondenten die in het
verleden een esthetische tandheelkundige behandeling had
laten uitvoeren, was zeer tevreden over het resultaat van de
laatste behandeling. Een minderheid (7%) was ontevreden tot zeer ontevreden.
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Toekomstige behandelingen
Van alle ondervraagden bleken 74 (7,9%) van plan te zijn
in het komende jaar een esthetisch georiënteerde tandheelkundige behandeling te laten uitvoeren (tab. 2). Wat
het type behandeling betreft gaf 3,5% van het aantal respondenten aan zijn of haar tanden te willen laten bleken.
Orthodontische behandelingen kwamen qua frequentie
op de tweede plaats. Significant meer vrouwen (11%) dan
mannen (7%) gaven aan van plan te zijn om een dergelijke
behandeling te laten uitvoeren. Er werden geen verschillen
in leeftijd of etniciteit gevonden.
Respondenten die aangaven van plan te zijn in het
komende jaar een esthetische behandeling te laten uitvoeren, bleken significant vaker al eerder een dergelijke behandeling te hebben ondergaan (55%) dan degenen die aangaven dit niet van plan te zijn (23%).
In tabel 3 staat hoeveel de respondenten er in financieel
opzicht voor over hadden om de door hen gewenste
behandeling ten uitvoer te laten brengen. Opmerkelijk is
dat een relatief groot deel van de respondenten (29%) aangaf van plan te zijn een behandeling te ondergaan, maar
daar niets voor over te hebben. Minstens even opmerkelijk is dat 7% bereid was daarvoor heel veel te betalen.
Oordeel over esthetische tandheelkunde
Het merendeel van de respondenten vond het een goede
ontwikkeling als tandartsen zich in de toekomst meer dan
nu het geval is, gaan bezighouden met het verfraaien van
het gebit en daarmee het uiterlijk. Significant meer vrouwen dan mannen vonden dit een goede tot zeer goede ontwikkeling. Respondenten van niet-Nederlandse afkomst
stonden minder positief tegenover deze ontwikkeling dan
degenen van Nederlandse afkomst.

Discussie
Volgens de resultaten van dit onderzoek heeft een kwart
van de respondenten ooit een specifieke, op de verbetering
van de esthetiek gerichte behandeling aan het gebit laten
uitvoeren; eenderde van hen in het afgelopen jaar. Het
grootste deel van deze behandelingen was van orthodontische aard. Dit is in overeenstemming met onderzoek
onder orthodontisch behandelde patiënten, waaruit bleek
dat ontevredenheid met het uiterlijk een belangrijke motivatie is om een dergelijke behandeling aan te gaan (Shaw,
1981; Bos et al, 2003). Ofschoon de respondenten expliciet
werd gevraagd naar ingrepen met een esthetisch doel, valt
niet uit te sluiten dat ten aanzien van de keuze zich orthodontisch te laten behandelen ook andere redenen een rol
hebben gespeeld. Wat door een respondent als esthetisch
is ervaren, kan met een zuiver functionele bedoeling zijn
uitgevoerd, terwijl ook de mening van belangrijke anderen (ouders bijvoorbeeld) in dit opzicht niet onbelangrijk
zal zijn geweest. Een dergelijke terughoudendheid geldt
ook ten aanzien van de interpretatie van andere resultaten
omtrent reeds eerder uitgevoerde esthetische behandelingen. Dit is de reden waarom in dit onderzoek bijvoorbeeld
niet expliciet naar ‘normale’ composietrestauraties is
gevraagd. Verwacht werd dat het voor de respondenten
achteraf moeilijk zou zijn te beoordelen of deze vullingen
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ooit op grond van esthetische of puur restauratieve overwegingen zijn aangebracht. Mogelijk hebben deze factoren geleid tot een overschatting dan wel een onderschatting van het werkelijke aandeel behandelingen met een
puur esthetisch doel.
Vanuit de redenering dat een kwart van de respondenten gedurende hun gehele leven één of meerdere behandelingen had laten uitvoeren, terwijl 8% zei het alleen al
het komende jaar van plan te zijn, zou kunnen worden
gesteld dat er sprake is van een toenemende belangstelling,
vooral voor het bleken van gebitselementen. Landelijk
gezien is de belangstelling echter niet veel groter dan de
consumptie van het afgelopen jaar. Wellicht heeft deze
trend zich al eerder ingezet. De centrale vraag is natuurlijk
in welke mate het tot daadwerkelijk behandelen komt. De
door de patiënt gewenste esthetische veranderingen kunnen immers door sommige tandartsen worden afgeraden
of geweigerd, terwijl deze door anderen juist kunnen worden gestimuleerd. Daarnaast kunnen gewenste behandelingen opeens veel minder aantrekkelijk worden als de prijs
bekend wordt. Deze redenering wordt ondersteund door
de bevinding dat eenderde deel van de ondervraagden die
aangaven zich te willen laten behandelen, er in financieel
opzicht weinig of niets voor over bleek te hebben. Aan de
andere kant zal het financiële argument niet voor alle
typen behandelingen en voor alle mensen in dezelfde mate
een rol spelen. Een relatief klein gedeelte van de respondenten bleek er zelfs bijzonder veel voor over te hebben om
hun esthetische doelen te bereiken.
Interessant is dat uit het huidige onderzoek naar voren
kwam dat een ruime meerderheid van de respondenten het
een positieve ontwikkeling vond als tandartsen zich in de
toekomst meer met esthetische tandheelkunde gaan bezighouden. Slechts een relatief klein percentage wilde daar niet
van weten. Naar de redenen daarvoor is helaas niet
gevraagd. Ook is niet ter overweging meegenomen dat een
toename van het aantal esthetische behandelingen ten koste
zou kunnen gaan van andere zorgtaken van de tandarts,
zoals het treffen van preventieve maatregelen of het signaleren en behandelen van ‘echte’ tandheelkundige gezondheidsproblemen, zoals cariës en parodontale aandoeningen.
Significant meer vrouwen dan mannen gaven aan in de
loop van hun leven een esthetische behandeling of correctie te hebben laten uitvoeren. Hetzelfde geldt voor de wens
dit in de nabije toekomst te laten doen. Bovendien vinden
vrouwen – meer dan mannen – het een goede ontwikkeling als tandartsen zich in de toekomst in toenemende
mate zouden bezighouden met het verfraaien van het
gebit. De resultaten van dit onderzoek bevestigen het idee
dat vrouwen in de Nederlandse samenleving meer belangstelling hebben voor en meer zorg besteden aan hun gebit.
Waarschijnlijk heeft de grotere interesse van vrouwen voor
esthetische aspecten te maken met het feit dat zij ten
opzichte van mannen ontevredener zijn over hoe hun tanden eruit zien (Shaw, 1981). Daarnaast is het zo dat vrouwen in het algemeen een groter belang hechten aan hun
uiterlijk en dat hun zelfwaardering – sterker dan bij mannen – van hun uiterlijk afhankelijk is (Wade, 2000; Furnham
et al, 2002; Bos et al, 2005).
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De resultaten suggereren dat de interesse voor esthetische
tandheelkunde ook met leeftijd samenhangt. De mensen
die aangaven ooit eerder een op het verbeteren van de
esthetiek gerichte behandeling te hebben laten uitvoeren,
waren jonger dan degenen die dit nooit hadden laten doen.
Enige terughoudendheid met conclusies trekken is hier op
zijn plaats. Ofschoon deze bevinding overeenkomt met de
literatuur waarin wordt gesteld dat mensen minder belang
hechten aan hun uiterlijk naarmate ze ouder worden
(Reboussin et al, 2000; Bos et al, 2005), kan dit verschil ook
worden verklaard door een cohort-effect op basis van
gewijzigde maatschappelijke en materiële omstandigheden. Etniciteit leek minder een rol te spelen bij het verfraaien van het gebit. Wel bezochten mensen met een nietNederlandse afkomst minder regelmatig een tandarts en
bleken ze ook minder vaak een huistandarts te hebben.
Resumerend kan worden gesteld dat onder Nederlanders sprake is van een positieve attitude ten aanzien van
esthetische tandheelkunde, in het bijzonder onder vrouwen. Of er sprake is van een toenemende consumptie op
dit gebied valt uit dit onderzoek niet op te maken. Hiervoor is longitudinaal onderzoek op basis van daadwerkelijk uitgevoerde behandelingen noodzakelijk.
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Summary

Popularity of aesthetic dental treatments in the
Netherlands
There are indications of a growing public interest in aesthetic dental
treatments. For want of reliable data, a group of 907 randomly
selected Dutch individuals was questioned in order to give this
apparent tendency a foundation in figures. The results of this study
show that about 25% of the respondents received aesthetic dental
treatment at some time, about 8% was treated during the past year,
and almost 8% intended to undergo aesthetic dental treatment in the
coming year. In this respect, tooth whitening was found to be the
most popular treatment. The results of this study suggest that there
is a positive attitude towards aesthetic dentistry and that women
take a greater interest in it than men. Whether this interest will lead
to a rise in the number of actual aesthetic dental treatments is still
unclear.
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