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Ouders van kinderen met veel gaatjes strenger
Promotie: Maddelon de Jong-Lenters
De ouders van kinderen met veel gaatjes zijn gemiddeld strenger en negatiever
dan ouders van kinderen zonder gaatjes. Dat blijkt uit onderzoek van
tandheelkundige Maddelon de Jong-Lenters van het Academisch Centrum voor
Tandheelkunde Amsterdam (ACTA), die onder meer video-opnames van ouderkind-interactie analyseerde. Woensdag 14 september promoveert ze bij de
Universiteit van Amsterdam.
In haar kindertandartspraktijk viel het De Jong-Lenters op dat de ouders van
kinderen met flinke gebitsproblemen hun kinderen vaak net iets anders
benaderen dan andere ouders dat doen. ‘Ik kon er niet precies de vinger op
leggen waarin de interactie afweek, maar besloot grondig te onderzoeken of
opvoedstijl en gebitsgezondheid samenhangen.'
Commentaar
In samenwerking met TNO nam De Jong-Lenters vragenlijsten af bij ouders en
legde ze de interactie tussen ouders en kinderen vast op video. Voor die
videoregistraties selecteerde ze 28 kinderen tussen de 5 en 8 jaar die vier of
meer gaatjes hadden, lees meer.
Beeld bron: Maddelon de Jong-Lenters

Meer informatie
Promotie: Just add positivity? Dental caries, obesity and problem
behaviour in children: the role of parents and family relations
Wanneer: 14 september 2016, 11:00 uur
Waar: Oude Lutherse Kerk aan het Spui, Singel 411, Amsterdam
Promotor: prof. dr. Cor van Loveren (Preventieve Tandheelkunde, ACTA) en
prof. dr. Erik Verrips (Preventieve Tandheelkunde, ACTA en TNO); de
copromotor: dr. Annemarie Schuller (Rijksuniversiteit Groningen en TNO).
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