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• In het Vlaams Gewest geeft 11% van de bevolking, 15 jaar en ouder, aan niet over een eigen gebit
meer te beschikken, 9% van de bevolking heeft een volledig kunstgebit en 26% heeft een onvolledig
kunstgebit of een tandprothese. In het Brussels Gewest bedragen deze percentages respectievelijk
10%, 7% en 25%.
• Voor wat betreft het hebben van een eigen gebit is er geen verschil tussen mannen en vrouwen. In het
Vlaams Gewest hebben vrouwen echter vaker een tandprothese dan mannen. Dit is niet het geval in
het Brussels Gewest.
• De categorie personen zonder gebit wordt vooral belangrijk vanaf de leeftijd van 55 jaar : in de
leeftijdsgroep van 55-64 jaar gaat het in het Vlaams Gewest om 26%, in de leeftijdsgroep 65-74 jaar om
42% en bij 75-plussers om 52% van de bevolking. In het Brussels Gewest bedragen deze percentages
respectievelijk 10%, 31% en 45%. De categorie personen met een volledig kunstgebit is vooral
belangrijk in de leeftijdsgroep 65-74 jaar (41% in het Vlaams Gewest, 23% in het Brussels Gewest) en
ouder dan 75 jaar (47% in het Vlaams Gewest, 39% in het Brussels Gewest). In de leeftijdsgroep 3544 jaar heeft reeds 26% van de bevolking in het Vlaams Gewest en 23% van de bevolking in het
Brussels Gewest een onvolledig kunstgebit of tandprothese.
• In het Vlaams Gewest hebben personen met een laag opleidings- en inkomensniveau in de regel vaker
geen eigen gebit meer. In het Brussels Gewest is het percentage personen zonder eigen gebit ook
kleiner bij personen met een hogere opleiding. Voor het hebben van een kunstgebit of deelprothese
wordt geen socio-economische gradiënt waargenomen.
• Roken heeft een negatieve invloed op het gebit. Zware rokers hebben vaker geen eigen gebit. Ze
hebben vaker een kunstgebit of deelprothese in vergelijking met niet rokers.
• Belangrijke verschillen in de prevalentie van personen zonder eigen gebit en de prevalentie van het
hebben van een kunstgebit of tandprothese tussen de 3 gewesten worden niet waargenomen.
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