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Het doel van dit onderzoek is het verkrijgen van kennis 

en inzicht in de effectiviteit van de eHealth app 

Mondmaatje op de bloeding en plaque bij patiënten met 

gingivitis met daarnaast de mondverzorgingsgedrag, 

informatiekanaal keuze en ervaringen.  

• Praktische relevantie  Stimuleren tot actie en 

eventuele veranderingen van de bestaande 

verrichtingen .  

• Klinische relevantie  Gunstige bijdrage aan de 

mondgezondheid.   

Het gebruik en frequentie van de juiste mondzorg-

hulpmiddelen is essentieel voor de mondgezondheid. 

Ter ondersteuning en het bevorderen van het mond-

gezondheidsgedrag, is een eHealth-programma 

ontwikkeld, Mondmaatje. 

De hoofdvraag luidt als volgt:  

Wat is het effect van het dagelijks gebruik van de 

applicatie Mondmaatje op de mondgezondheid en het 

zelf gerapporteerde mondverzorgingsgedrag bij 

gingivitis patiënten en hoe wordt dit gebruik ervaren? 

Kwantitatief onderzoek met pre-experimenteel design, waarbij een selecte steekproef 

is getrokken. 

 

 

Non-parametrische toetsen gebruikt met als statistisch statistiek de Wilcoxon-toets in 

SPSS-24 verwerkt.  

  

 

 Pre experimenteel onderzoek 

 Steekproef 

 Niet gevalideerd vragenlijst  

Aanbeveling  

• Praktijk & HU klinieken  

• Vervolgonderzoek 

 

  
Er kan voorzichtig geconcludeerd worden 

dat de Mondmaatje app invloed heeft op de 

bloeding en plaque, met een hoog 

beoordeelde gebruiksvriendelijkheid en een 

gunstige verandering in de informatie-

kanaalkeuze en zelf gerapporteerde mond-

verzorgingsgedrag. 
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Experimentele 
groep  

•N=25 

• In-en exclusie 
criteria   

Nulmeting 

•Vragenlijst deel 1 

• Instructie App 

•  PCR 

•BOMP   

Nameting 

•Vragenlijst deel 2 
en deel 3 

•PCR  

•BOMP 

Zowel de plaque, bloeding en zelf gerapporteerde 

mondverzorgingsgedrag tonen een significant verschil. 

Tijdens het gebruik van de applicatie zijn de deelnemers 

veranderd van informatiekanaal keuze en is app Mondmaatje 

als positief, stimulerend en vriendelijk ervaren. 
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(P= <0,001) 

Gebruik hulmiddelen  

P= <0,001 

Poetsfrequentie 

P=0,001 
Frequentie IDH 

P=<0,001 


