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Lesideeën, werkbladen, bij de les behorende materialen
en informatie voor de ouders

Bij deze docentenhandleiding horen lesideeën en werkbladen voor alle groepen van het 
basisonderwijs en voor peuters. De lesideeën zijn twee aparte uitgaven. Eén voor alle groepen 
van de basisschool en één voor peuters. 
Alle schriftelijke lesmaterialen van het lesproject kun je bekijken, printen en downloaden op de 
website www.houjemondgezond.nl. Op deze website vind je ook een overzicht van bij de les te 
gebruiken materialen en de informatie waar je deze producten kunt kopen of lenen. 
Tandartsen of mondhygiënisten die een les op school geven, kunnen ook zorgen voor tanden-
borstels en tandpasta voor de leerlingen. Leerkrachten die de les zelfstandig geven, kunnen deze 
monsters zolang de voorraad strekt bestellen via www.houjemondgezond.nl. 
Hou je mond gezond! biedt ook informatie voor de ouders van leerlingen. Deze ouderfolders 
worden samen met de tandenborstels en tandpasta geleverd en zijn ook te bekijken, 
downloaden of printen via de website.
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Opzet lesproject
Het lesproject laat kinderen kennismaken met de belangrijkste onderwerpen rond het thema mondgezond-

heid. Waarmee houd je je mond gezond? En hoe doe je dat dan? Wat gebeurt er eigenlijk als je je tanden 

poetst? En wat als je dat niet doet? De leerlingen krijgen inzicht in het belang van een goede mondverzorging 

om gaatjes en tanderosie te voorkomen. Ook leren ze waarom een bezoek aan de tandarts of mondhygiënist 

belangrijk is. Centraal onderdeel van het project is het bezoek van een tandarts, mondhygiënist, (preventie)

assistent of GGD-medewerker aan de groep of een kennismakingsbezoek van de groep aan een tandheelkun-tandheelkun-

dige praktijk.

Doelgroep
Het lespakket is bestemd voor het basisonderwijs en de peuterspeelzaal. Het bevat lessen voor de peuters 

(2,5 - 4 jaar), groep 1 en 2 | 3 en 4 | 5 en 6 | 7 en 8. Hanteer dit onderscheid flexibel. Als je het pakket aan 

het begin van het schooljaar gebruikt, zijn de lessen van groep 1 en 2 geschikter voor groep 3 dan die van 

groep 3 en 4. Aan het einde van het schooljaar passen de lessen van groep 3 en 4 waarschijnlijk beter bij 

groep 3. Dat geldt ook voor groep 6. Afhankelijk van de tijd in het schooljaar kies je voor de lesideeën van 

groep 5 en 6 of die van groep 7 en 8. Maak zelf een beoordeling en beslis met welk materiaal je aan de slag 

gaat. De lesideeën staan in een losse uitgave.

Doelstellingen
Dit lesproject over mondgezondheid sluit aan bij een aantal vakoverstijgende en vakspecifieke kerndoelen 

en kan één of meerdere lessen uit de gebruikelijke lesmethode vervangen. Tijdens dit project leren peuters 

over de ontwikkeling van tanden in de baby/peutermond. Ook leren ze spelenderwijs over tandenpoetsen en 

krijgen ze hun eerste contact met de tandarts of mondhygiënist. Het is een kort ‘project’ over tanden voor 

kinderen tot vier jaar die naar een peuterspeelzaal of een kinderdagverblijf gaan. Kinderen uit groep 1 en 2 

kunnen na het project vertellen hoe een tandarts en een tandheelkundige praktijk eruitzien. Ook kunnen ze 

vertellen hoe, wanneer en hoe vaak ze tandenpoetsen. De leerlingen van groep 3 en 4 kunnen na het project 

vertellen hoe een tandheelkundige praktijk eruitziet en wie er werken. Ook kunnen ze vertellen hoe hun gebit 

eruitziet, dat de tanden wisselen en hoe, wanneer en hoe vaak ze 

tandenpoetsen. De kinderen uit groep 5 en 6 kunnen na afloop van 

het project uitleggen hoe de tandheelkundige praktijk eruitziet en 

wie er werken. Ook kunnen ze toelichten hoe hun gebit eruitziet en 

hoe ze het moeten verzorgen en waarom de verzorging belangrijk is. 

Ook kunnen ze verslag doen hoe vroeger de tanden werden verzorgd. 

De leerlingen uit groep 7 en 8 kunnen na afloop toelichten hoe hun 

tanden zijn opgebouwd, waarom tandvleesontstekingen, gaatjes en 

tanderosie ontstaan en hoe ze het moeten voorkómen.

Het lesproject Hou je mond gezond! is een uitgave van het Ivoren Kruis, de Nederlandse Ver-
eniging voor Mondgezondheid. Een gezonde mond is niet alleen prettig om te kunnen eten en 
drinken. Een gezonde mond ziet er ook prettig uit. Kinderen die de juiste houding, kennis en 
vaardigheden aanleren om hun gebit en mond goed te verzorgen, zijn ook vaardiger in preventie 
en zelfzorg bij het voorkomen van ernstiger vermijdbare ziektes. Denk aan het voorkomen van 
diabetes, hart- en vaatziekten en aan voedingsgedrag gerelateerde kankers.
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Voorbereiding 
Voordat je met de lessen begint 
•  Lees de achtergrondinformatie en de lesideeën goed door.

• Verzamel de benodigde materialen of laat de kinderen of de tandarts, mondhygiënist, (preventie)-  

 assistent of GGD-medewerker materialen meenemen.

• Hang op het prikbord afbeeldingen, posters e.d. (bij dit project).

• Vertel de kinderen dat je de komende tijd met ze over mondgezondheid gaat werken.

Als de tandarts, mondhygiënist, (preventie)assistent of GGD-medewerker 
op school komt
• Meld je ruim van tevoren aan voor een bezoek van een tandarts, mondhygiënist, (preventie)assistent of

 GGD-medewerker*) en maak een afspraak met hem of haar voor een bezoek aan de groep. Via 

 www.houjemondgezond.nl of met de aanmeldkaart bij deze docentenhandleiding kom je in contact   

 met enthousiaste zorgverleners die graag aan het onderwijsproject meewerken. 

• Vertel wat de bedoeling van het bezoek is (de kinderen laten kennismaken met mondgezondheid en   

 de werkzaamheden van de tandarts/mondhygiënist).

• Vertel hoe oud de kinderen zijn en geef aan op welke manier de groep het beste aangesproken kan   

 worden. Gebruik geen technische informatie en moeilijke woorden (Latijn).

• Laat zien welke lesstof je behandelt, zodat de tandarts met zijn of haar verhaal erop kan aansluiten.

• Vraag of de tandarts foto’s, dia’s of video-opnames heeft van de praktijk. Tijdens het bezoek kunnen   

 de kinderen die bekijken en krijgen daardoor een indruk van de praktijk.

• Vraag de tandarts materiaal mee naar school te nemen. Denk aan: witte jas, handschoenen, 

 mondmasker, haakje, spiegeltje, kaakmodellen, tandenborstels, tandpasta etc.  

*) In dit project spreken we kortweg over tandarts. Daar waar je tandarts leest, kun je ook mondhygiënist,   

 (preventie)assistent of  GGD-medewerker lezen. Een GGD-medewerker is een Tandheelkundig Preventief   

 Medewerker die over het werk van de tandarts of  mondhygiënist vertelt.
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Voorbereiding op een bezoek aan een tandheelkundige praktijk
• Ga van tevoren op bezoek in de praktijk. Maak kennis met de tandarts of mondhygiënist of 

 (preventie)assistent. Maak afspraken hoe laat je met de groep komt, hoe lang het bezoek kan duren,   

 wat je de kinderen wilt laten zien, waar ze mogen komen, waar ze aan mogen zitten of juist niet, wat   

 ze eventueel kunnen doen en of de groep bij elkaar blijft of in kleine groepjes wordt verdeeld. 

 Kijk rond om te bepalen wat interessant voor de kinderen is om te zien en te doen. Spreek met de 

 tandarts of mondhygiënist af wat hij of zij de leerlingen vertelt (geen technische informatie    

 en moeilijke woorden gebruiken).

• Informeer de ouders over het nut en de noodzaak van dit kennismakingsbezoek. Je kunt daarvoor   

 gebruikmaken van de informatie op www.houjemondgezond.nl.

• Laat de ouders vooraf (bijvoorbeeld via de nieuwsbrief) weten wanneer het bezoek is, waar de 

 praktijk is en hoe het vervoer geregeld is.

• Zorg voor voldoende begeleiding, zodat je eventueel in kleine groepen de praktijk kunt verkennen.

Tijdens het bezoek aan een tandheelkundige praktijk
• Verdeel de kinderen eventueel in kleine, vaste groepen. Dan is het overzichtelijker voor de kinderen   

 en zullen ze meer zien. 

• Zorg dat er bij elke groep één of twee volwassenen zijn.

• Wijs de kinderen de plaatsen in de praktijk waar ze niet mogen komen of waar ze niet aan mogen   

 komen. 

Inlezen in het onderwerp mondgezondheid
Om een goed idee te krijgen waar het project ‘Hou je mond gezond!’ precies over gaat, wordt geadviseerd 

deze handleiding met achtergrondinformatie te lezen. Je krijgt hierdoor een goed beeld van de onderwerpen 

die je mogelijk in je groep kunt gebruiken. De achtergrondinformatie is verdeeld in een aantal verschillende 

onderwerpen gerelateerd aan mondgezondheid. In de inhoudsopgave is per onderwerp aangegeven voor 

welke groepen de informatie ter voorbereiding van de lessen bestemd is. 
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Hoe ziet een tand eruit?
Een tand, bestaat uit een kroon en een wortel. Een kies ook, 

maar die heeft meerdere wortels. Als kinderen het over tan-

den hebben, bedoelen ze gewoon die witte dingen die ze in 

hun mond zien. Maar hoe blijven die tanden eigenlijk staan? 

Daarvoor hebben ze een wortel. De wortel zit verscholen 

onder het tandvlees. Een tand (dus eigenlijk de kroon) bestaat 

uit tandbeen en tandglazuur. Tandglazuur is een keiharde 

laag die de tand beschermt voor aanvallen van buitenaf. Als je 

een snoepje eet bijvoorbeeld. De tekening laat zien hoe een 

tand is opgebouwd. 

Waarvoor is een gebit belangrijk?
Het gebit is belangrijk om te bijten, kauwen, slikken en pra-

ten. Het is dus belangrijk dat je gebit gezond is, anders kun je 

niet kauwen. En als je eten niet kunt kauwen, hoe moet je het 

dan doorslikken? Kinderen die goed eten, hebben voldoende 

energie en kunnen zich goed concentreren. Als je gebit niet 

gezond is, ontstaat pijn en met pijn in je mond is het lastig eten. Om ons te uiten, praten we. Dat hoef je 

kinderen niet te vertellen! Maar weten kinderen dat je gebit heel belangrijk is om klanken te vormen, zodat 

we ook kúnnen praten? Wat is ons gebit belangrijk!

Wie niet gelooft dat je gebit van belang is voor het maken van klanken, moet maar eens bij 

zijn opa of oma te rade gaan. Je hebt trouwens wel een opa of oma nodig die een kunst-

gebit heeft. Vraag maar eens of opa of oma het gebit uit wil doen en dan zonder gebit wil 

praten. Meuhhh… Dat klinkt gek!

Het gebit en de mond
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Melkgebit
In de kleine mond van een kind passen geen volwassen 

tanden. Daarom krijgt een kind eerst een melkgebit. De 

eerste tand breekt meestal door als een kind zes tot negen 

maanden oud is. De laatste melkkies verschijnt in de regel 

op 2 - 2,5 jarige leeftijd. Kinderen in groep 1 en 2 hebben 

dus een compleet melkgebit. Een volledig melkgebit be-

staat uit twaalf tanden en acht kiezen. Zowel de tanden van 

het melkgebit als die van het blijvend gebit breken meestal 

volgens een bepaalde volgorde door (zie tekening).

Wisselgebit
Een kind wisselt zijn tanden in de regel tussen zijn zesde 

en twaalfde jaar. Sommigen zijn sneller of beginnen juist 

later. Op de plaats van de melktanden en -kiezen komen 

blijvende exemplaren. De blijvende tand of kies lost als het 

ware de wortels van de melktand of -kies op. Hierdoor raakt de melktand of -kies los en valt uit. De blijvende 

tand komt ervoor in de plaats. Ook komen er in die tijd nieuwe kiezen bij. Rond het zesde levensjaar breekt 

achter de laatste melkkies een nieuwe, blijvende kies door. Daarachter volgt rond het twaalfde jaar nog eens 

een kies. Een volledig blijvend gebit bestaat uit twaalf tanden en zestien kiezen. De verstandskiezen zijn hier-

bij niet meegerekend. Die breken op latere leeftijd door.

Tijdelijk scheve tanden
De tanden van het blijvend gebit kunnen enigszins scheef doorbreken. Soms breken veel 

tanden tegelijk door. Dan lijkt het net alsof er ‘te veel’ tanden en kiezen in dat kleine 

mondje zijn gekomen. Dat is niet erg, want de kaak groeit nog even door. Dan komt er dus 

meer ruimte voor het blijvend gebit. Vaak komt het met de stand van de tanden uiteinde-

lijk vanzelf goed.

Een beugel
Niet bij alle kinderen komt de stand van de tanden vanzelf goed. Dan grijpt de tandarts of 

orthodontist in. Een orthodontist is een beugeltandarts. Kinderen krijgen een beugel als de 

tanden naar voren staan, de tanden en kiezen niet goed op elkaar passen of als de vorm 

van de kaak moet worden aangepast. De beugel zorgt ervoor dat de tanden en kiezen rech-

ter komen te staan, zodat een kind bijvoorbeeld beter kan kauwen. Eerst kijkt de tandarts 

of orthodontist hoe scheef de tanden staan. Als de kaak ver genoeg is gegroeid, kan een 

beugel helpen ze recht te zetten. Gemiddeld moeten kinderen een beugel twee tot drie 

jaar dragen. Dat is niet altijd dezelfde. In een beugelperiode hebben ze vaak verschillende 

beugels nodig.

Op welke leeftijd krijgen kinderen een beugel?
Afhankelijk of de tanden moeten worden rechtgezet of de vorm van de kaak moet worden 

aangepast, krijgt een kind een beugel. Een vaste beugel krijgt een kind als de tanden gewis-

seld zijn. Als de tandarts de stand van het onder- en bovengebit ten opzichte van elkaar 

moet corrigeren, gebruikt hij vaak een uitneembare beugel. Die kan hij al inzetten vóórdat 

een kind wisselt, omdat de kaak nog niet volgroeid is. 
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Tandenpoetsen

Verzorg je tanden
Bij alle kinderen komen de tanden gaaf tevoorschijn. Als je tanden goed verzorgt, blijven de tanden en het 

tandvlees gezond. Tandenpoetsen vormt hiervoor de basis. Goed tandenpoetsen is een secuur werkje. Na het 

ontbijt en voordat een kind naar bed gaat, zijn de twee momenten op de dag dat de tanden gepoetst moeten 

worden. Kinderen kunnen het beste een zachte (elektrische) tandenborstel gebruiken. Kinderen tot vijf jaar 

gebruiken een beetje fluoridepeutertandpasta. Kinderen gaan vanaf hun vijfde verjaardag met een beetje 

fluoridetandpasta voor volwassenen poetsen. 

Waarom moet je tanden eigenlijk poetsen?
Iedere keer als we iets eten of drinken ontstaat tandplak. Dit is een wit-gelig laagje 

dat je moeilijk kunt zien. Die plak ontstaat op je tanden en kiezen en ertussen en op de 

overgang naar het tandvlees. In tandplak zitten bacteriën. Ze kunnen gaatjes (cariës) 

veroorzaken en ontstoken tandvlees. 

Tandplak en ontstoken tandvlees
Gezond tandvlees is roze, ligt strak om de tanden en kiezen heen en bloedt niet als je 

tandenpoetst. Rood, gezwollen of bloedend tandvlees duidt meestal op ontstoken tandvlees. 

Als je tandplak niet goed weghaalt, zorgen de bacteriën in de plak ervoor dat het tandvlees 

ontstoken raakt. Als je plak laat zitten, kan het hard worden en verkalken tot tandsteen. 

Nieuwe plak hecht zich makkelijk aan tandsteen. Zo raakt het tandvlees steeds meer 

ontstoken. De ontsteking kan zelfs het daaronder gelegen kaakbot aantasten. Uiteindelijk 

kan er zoveel kaakbot verdwijnen dat de tanden en kiezen los gaan staan.

Foto boven: gezond tandvlees

Foto onder: ontstoken tandvlees
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Hoe moet je tandenpoetsen?
Ach, tandenpoetsen kan toch iedereen. Dat zou je zeggen. Maar tandplak is nauwelijks te zien en het is moei-

lijk om alle tandplak weg te halen. Het is een secuur werkje. Het kind of 

de ouders moeten de tandenborstel recht op de tanden zetten. Tanden-

poetsen moet zachtjes gebeuren. De kinderen moeten met de borstel 

korte horizontale heen-en-weergaande bewegingen maken. Ze moeten 

achteraan bij de kiezen beginnen en de tandenborstel via de tanden 

naar de kiezen aan de andere kant brengen. 

Het is belangrijk dat ze tanden in een vaste volgorde poetsen. Dan sla je 

geen plekjes over. Een makkelijke ezelsbrug is poetsen volgens de 3 B’s:

Binnenkant, Buitenkant en Bovenop. Begin bijvoorbeeld steeds met de 

tanden en kiezen onder in de mond. 

Zie voor een goede instructie de poetsposter

Wanneer poets je tanden?
De twee tandenpoetsmomenten op een dag zijn ’s morgens na het ontbijt en ’s avonds voor het slapengaan. 

Als kinderen zure producten bij het ontbijt eten of drinken, kunnen ze de tanden beter voor het ontbijt 

poetsen. Het is belangrijk dat ze één uur voor het tandenpoetsen geen zure pro-

ducten eten of drinken. Zuur maakt het tandglazuur namelijk zachter. De borstel 

en de tandpasta schuren op de tanden. Als kinderen direct na het eten of drinken 

van zuur de tanden poetsen, kunnen zij het tandglazuur gemakkelijk wegpoetsen. 

Hiervan slijt het gebit. 

Hilarisch moment in de klas: de tandplaktest
Om te kijken of kinderen goed hebben gepoetst, kun je een plaktest doen. Laat de 

kinderen gewoon thuis hun tandenpoetsen en doe de test op school. Wie heeft er 

goed gepoetst? Voor de test heb je plakverklikker nodig. Die koop je bij de drogist of 

krijg je via de tandarts. Laat de kinderen op een tablet kauwen en de kleurstof met 

hun tong over hun tanden en kiezen verspreiden. Daarna moeten ze de overtollige 

kleurstof wegspoelen met een klein slokje water. Zijn er nog rode plekken op de 

tanden te zien? Dat is tandplak. Beter poetsen dus! Na enige tijd verdwijnt de kleurstof vanzelf. 

De tandenpoetstips op een rij 

Bevorder dat kinderen: 

• Tweemaal per dag twee minuten tandenpoetsen.

• Een zachte (elektrische) tandenborstel gebruiken. 

• Hun tanden niet te krachtig poetsen. Een klein beetje druk is

 voldoende.

• Fluoride(peuter)tandpasta gebruiken. Fluoride maakt tandglazuur   

 sterker en minder goed oplosbaar in zuur. Vanaf de 5e verjaardag   

 moeten kinderen met fluoridetandpasta voor volwassenen

 poetsen. Tot die leeftijd gebruiken ze fluoridepeutertandpasta.

• Eén uur voor het tandenpoetsen geen zure producten meer   

 nemen. Het oppervlak van tanden en kiezen wordt zachter door   

 de inwerking van zuur. Als kinderen direct na het eten of 

 drinken van zuur hun tanden poetsen, kunnen ze de glazuurlaag   

 gemakkelijk wegpoetsen.

• Tweemaal per jaar de tandarts of mondhygiënist bezoeken.
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Het effect van eten en drinken 
op de tanden

Gaatjes
Koolhydraten of suiker?
Iedere dag eten wij koolhydraten. Koolhydraten leveren het lichaam energie om 

bijvoorbeeld naar school te kunnen gaan, te kunnen spelen, sporten, slapen 

en ademhalen. Koolhydraat is een verzamelnaam voor verschillende 

vormen van suiker. Bijvoorbeeld voor de suiker zoals die op tafel staat in 

kristal-, poeder- of in een andere vorm, maar ook voor de suikers die van 

nature in producten zitten. Denk aan zetmeel in aardappelen, brood, macaroni en 

vruchtensuiker (fructose) in fruit. In snoep en frisdrank, maar ook in ogenschijnlijk 

suikervrij eten zitten dus koolhydraten. 

Cariës
Gaatjes noem je met een duur woord cariës. Ook worden ze aangeduid als tandbederf. Dit is de meest voorko-

mende infectieziekte in de wereld. Naar schatting 95% van de wereldbevolking lijdt er aan. Gaatjes hebben te 

maken met bacteriën. Ze leven in iedere mond.

Hoe ontstaat een gaatje?
In iedere mond leven duizenden bacteriën. Ze voeden zich met de suikers uit ons eten en drin-

ken. Het maakt hier niet uit of het suikers zijn die van nature in producten zitten, of de toege-

voegde suikers. De bacteriën zijn er gek op! Ze scheiden een kleverig laagje af op de tanden dat 

je maar moeilijk kunt zien: tandplak. De bacteriën in de plak zetten de suikers in de mond om 

in zuren. Ze veroorzaken daarmee een zuurstoot op de tanden en tasten de tand of kies aan. 

Deze aantasting zie je in het begin meestal als een witte doffe plek op het glazuur. Tot dit punt 

kan de tand zich nog herstellen door het opnieuw opnemen van kalk (remineralisatie). Als de 

tand onvoldoende tijd krijgt om zich te herstellen, zal de zuuraanval het tandglazuur oplossen. 

Dan ontstaat een gaatje. 
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De bacteriën lossen het tandglazuur op. De zuren die ze uitscheiden maken een kleine opening in 

de harde glazuurlaag van de tand of kies. Onder deze harde laag zit veel zachter tandbeen. Als de 

bacterie eenmaal door de harde glazuurlaag is gedrongen, zullen ze het veel zachtere tandbeen 

onder de glazuurlaag aantasten. Trouwens, niet ieder putje of groefje hoeft een gaatje te zijn. Vaak 

kun je de gaatjes zelf niet ontdekken, maar gelukkig kan de tandarts dat wel. 

Hoe kun je tanden beschermen tegen gaatjes? 
Tandenpoetsen

Met tandenpoetsen haal je de tandplak waarin de bacteriën leven weg. Je borstelt het laagje plak van je 

tanden en kiezen af. Het is belangrijk dat een kind (of ouder) al de plak weghaalt. Tandenpoetsen moet heel 

zorgvuldig gebeuren. Daarom duurt een goede poetsbeurt twee minuten. Een goede tandpasta bevat fluoride. 

Fluoride is een natuurlijke stof die de tanden en kiezen minder kwetsbaar maakt. De fluoride maakt het tand-

glazuur harder en daardoor minder goed oplosbaar door zuur. Zie ook de poetstips op pagina 11.

Eten en drinken 

Om gaatjes bij kinderen te voorkomen of te beperken kun je een flink aantal maatregelen nemen.

Bevorder dat:

• Kinderen het gebruik van suikerbevattend eten en drinken beperken. 

• Ouders zo veel mogelijk ongezoete dranken en voedsel aan hun kinderen geven.

• Kinderen het aantal keren dat ze eten of drinken beperken. 

• Kinderen drie maaltijden per dag eten en daarnaast niet meer dan vier keer iets tussendoor 

 (als kinderen bij het eten drinken, geldt dat samen als één moment).

• Ouders niet met het toevoegen van suiker beginnen.

• Kinderen zo min mogelijk suiker aan producten toevoegen, dus dat ze bijvoorbeeld yoghurt zonder   

 suiker nemen of aardbeien zonder suiker op brood enz. 

 
Speeksel beschermt 
Gelukkig beschermt speeksel het gebit. Speeksel neutraliseert de zuren uit voedsel en dranken. Als een kind 

de hele dag door producten met suikers of zetmeel eet of drinkt, krijgt zijn speeksel onvoldoende tijd het 

door de tandplak ‘geproduceerde’ zuur te neutraliseren. Iedere keer weer een beetje suikers in de mond ver-

groot de kans op gaatjes. Het is dus belangrijk dat er niet meer dan zeven keer per dag gegeten en gedronken 

wordt. Dat is dus het ontbijt, het middag- en het avondeten. Ook kunnen ze vier keer per dag iets tussendoor 

eten of drinken, maar niet meer. Dat kan een banaan zijn, een boterham, maar ook een snoepje of bijvoor-

beeld een glas limonade. Het gaat erom dat ze tanden niet constant blootstellen aan suikers. Een beperking 

van het aantal eet- en drinkmomenten tot maximaal zeven keer per dag verkleint de kans op gaatjes. 

Wat doet de tandarts als hij een gaatje ziet?
Twee keer per jaar controleert de tandarts of mondhygiënist het gebit. Als hij 

een gaatje in het melkgebit ondekt, zal hij dat meestal behandelen om ervoor 

te zorgen dat het gaatje niet groter wordt. Een gaatje in het melkgebit kan na-

melijk leiden tot pijn en ontstekingen. En een ontsteking in het melkgebit kan 

het blijvend gebit aantasten. De tandarts boort de tand of kies eerst open en 

dan vult hij de holle ruimte op met een tegenwoordig meestal witte vulling. 

Met de boor haalt de tandarts het zieke deel uit de tand of kies weg. Voordat 

de tandarts gaat boren, krijgt een kind meestal eerst een klein prikje. Dan 

wordt de tand of kies gevoelloos. Soms is het gaatje zo klein, dat de aantasting 

niet verder gaat als het gebit goed wordt verzorgd. Dan hoeft er niet geboord 

te worden. Wel zal de tandarts het kind en de ouders informeren over eten, 

drinken en tandenpoetsen. Als een tand of kies snel gaat wisselen, behandelt 

de tandarts meestal niet. Soms is de schade zo groot dat herstel niet meer 

mogelijk is. Dan is verwijdering van de tand of kies meestal de beste optie.
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Tanderosie 
Wat is tanderosie?
In veel voeding en dranken zijn behalve suikers ook zuren verwerkt. Je proeft ze 

niet, want de zoete smaak overheerst. Denk aan frisdrank (ook de light varianten!), 

vruchten(sap) en yoghurtdrank en denk aan aangezuurd snoep. Het gebruik van deze 

producten kan tanderosie veroorzaken. Tanderosie is het oplossen van het tandglazuur 

door zuurinwerking. Het is een sluipend proces dat niet gemakkelijk te herkennen is 

en moeilijk te behandelen. Daarom is voorkómen van het allergrootste belang. Ook 

zuren uit de maag kunnen tanderosie tot gevolg hebben. Wanneer tanderosie niet 

wordt bestreden, zullen de zuren het tandglazuur en vervolgens zelfs het blootliggende 

tandbeen oplossen. Eenmaal weggesleten tandglazuur komt niet meer terug. 

Hoe ziet tanderosie eruit?
Tanderosie zie je pas in een vergevorderd stadium. Als het uiterlijk van de tanden of kiezen verandert. Te laat 

dus. Gelukkig kan de tandarts of mondhygiënist het eerder ontdekken. Door tanderosie kunnen de voortan-

den korter of dunner worden (dus kwetsbaarder voor breuk) of ze krijgen doorschijnende en rafelige randen. 

Verder kunnen de tanden plaatselijk steeds geler worden of donkere plekken krijgen. Het glazuur wordt 

namelijk dunner en het onderliggende gele tandbeen schijnt er dan doorheen. In de knobbels van de kiezen 

kunnen putjes ontstaan. In een later stadium kunnen de knobbels van de kiezen zelfs helemaal verdwijnen. 

Dan kauwt het kind dus op het tandbeen. Dat geeft pijnklachten en gevoeligheid. Erosie tast de vullingen in 

tanden en kiezen niet aan. Hierdoor kunnen de vullingen boven het tandoppervlak gaan uitsteken.

Boosdoeners
Frisdrank en vruchtensap

Frisdranken (ook de light varianten!) krijgen hun frisse smaak door het toege-

voegde fosforzuur (bijvoorbeeld in cola), citroen- of appelzuur (in allerlei 

fris- en sportdranken). De zure smaak merken kinderen niet op door de 

toegevoegde suiker of zoetstof. Suiker onderdrukt de zure smaak wel, maar 

neutraliseert het zuur niet. Wist je dat vruchtensappen (bijvoorbeeld ap-

pel- en sinaasappelsap) nóg zuurder zijn? Die zijn dus nóg slechter voor het 

gebit. Bedenk dat bijna alle dranken zuur zijn. Zure frisdrank en andere zure 

dranken moeten met mate worden genuttigd. Water zonder prik en gewone 

thee zonder suiker zijn niet schadelijk voor het gebit. Ook melkproducten 

zijn prima.

Voeding

Alle zure voedingsmiddelen, hoe gezond ook, kunnen schadelijk zijn voor het 

gebit. Vooral voor zuur fruit moet je oppassen. Denk aan citrusvruchten, bramen 

en bessen, appels, druiven en kiwi’s, maar ook aan de producten daarvan (ap-

pelstroop, jam, vruchtensap). Twee keer per dag is oké, niet meer. Ook aangezuurd 

snoep kan schade aanrichten. Denk aan drop, zure matten, winegums, fruittof-

fees en lolly’s. Verder zijn candysprays en gels extreem zuur. Hiervan worden 

steeds kleine beetjes in de mond of op de tong aangebracht, waardoor de tanden 

steeds opnieuw zuur te verwerken krijgen. Lolly’s en ander sabbelsnoep zijn extra 

schadelijk omdat de zuren lang in de mond blijven. Alle levensmiddelen die zijn 

aangezuurd met bijvoorbeeld azijn- of citroenzuur, zoals slasaus of mayonaise, 

veroorzaken bij veelvuldig gebruik tanderosie. Veel kinderen zuigen op vitamine-C 

tabletten in plaats van ze direct door te slikken. Dat kan funest zijn voor de 

tanden. Vitamine-C producten zijn van zichzelf al licht zuur en bovendien 

zijn ze nog eens op smaak gebracht door toevoegingen van een 

zoetstof en citroenzuur.



D
oc

en
te

n 
H

an
dl

ei
di

ng
 

Ac
ht

er
gr

on
di

nf
or

m
at

ie
 o

ve
r 

he
t g

eb
it 

en
 d

e 
m

on
d

15

Er zijn nogal wat producten van nature zuur of aangezuurd. Hieronder volgen voorbeelden: 

(lijst is niet volledig) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Alle zure producten kunnen schadelijk zijn!

 
Zure producten
Sommige producten zijn zuur, andere niet. De zuurgraad van een product wordt 

uitgedrukt in de pH-waarde. De pH-waarde heeft een schaalverdeling van 1 t/m 14. 

De pH-waarde van een product kun je meten met behulp van pH-stripjes. Dit zijn 

speciale papiertjes die verkleuren. 

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 = zuur

7 = neutraal

8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 = basisch

Hoe lager de pH, hoe slechter het voor je gebit is

- een pH van 0 t/m 5,5 is slecht voor je gebit (je tanden lossen op!)

- een pH hoger dan 5,5 is goed 

 

Zure producten kunnen natuurlijk ook zoet zijn. Ze bevatten zuren én suikers. Denk 

bijvoorbeeld aan zure matten. De zure smaak overheerst hier de zoete. Andersom 

kan uiteraard ook. Zoete producten kunnen ook zuur zijn. Denk bijvoorbeeld aan 

cola. Dit zoete product is ook zuur! Het zuur in de producten (of je het nu proeft of 

niet) is de boosdoener voor tanderosie. Het zoet in de producten is de boosdoener 

voor gaatjes in de tanden. 

Hoe kan tanderosie bij kinderen worden voorkómen?
Eten en drinken

De tijd dat we verspreid over de dag drie maaltijden namen, ligt ver achter ons. We gebruiken bijvoorbeeld 

steeds vaker en meer fris- en sportdrank. Kinderen doen hier ongemerkt aan mee. Veel van deze dranken 

bevatten zuren die tanderosie kunnen veroorzaken. Het gaat niet alleen om hoeveel zure producten een kind 

eet en drinkt. Hoe vaker en langer hij zure producten in zijn mond houdt, hoe groter de kans op tanderosie 

is. Ook de manier waarop kinderen eten en drinken is van invloed. Wacht het bijvoorbeeld met doorslikken 

totdat de prik van de drank af is? Of spoelt het kind een drank voor de smaak rond in de mond? Om tandero-

sie bij kinderen te voorkomen of te beperken kun je een flink aantal maatregelen nemen.
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Zuur fruit Zure dranken Zure voedingsmiddelen

Appel Cola (light) Appelstroop

Sinaasappel Sinas (light) Vruchtenjam

Citroen Cassis (light) Mayonaise

Mandarijn Ice tea (light) Sladressing

Bramen Sinaasappelsap Drop

Bessen Appelsap Zure matten

Kersen Lolly’s

Kiwi Siroop/ranja Winegums

Druiven

Sportdrank

Fruittoffees

Candysprays

Gels

Grapefruit

Niet-zure dranken

Water zonder prik

Gewone thee zonder suiker

Melk

Karnemelk

Chocolademelk

Yoghurt
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Bevorder dat:

• Kinderen het gebruik van zure dranken en zuur voedsel beperken. Stimuleer alternatieven zoals water,  

 gewone thee zonder suiker (dus geen vruchten- of kruidenthee) of melk. 

• Ouders zo veel mogelijk niet-zure dranken en voedsel aan hun kinderen geven.

• Kinderen de hoeveelheid vruchtensappen en frisdranken beperken of ze aangelengd met water 

 drinken. 

• Kinderen drie maaltijden per dag eten en daarnaast niet meer dan vier keer iets tussendoor 

 (als kinderen bij het eten drinken, geldt dat samen als één moment).

• Ouders hun kinderen maximaal tweemaal per dag zuur fruit geven. 

• Kinderen leren zure producten zo kort mogelijk in hun mond te houden (drank niet rondspoelen in de  

 mond en niet op zuur snoep of andere zure producten zuigen).

Tandenpoetsen

Zie de poetstips op pagina 11.

Speeksel slim goedje 
Het speeksel in de mond is een heel slim ‘goedje’. Het beschermt het gebit omdat het de zuren uit voedsel en 

dranken neutraliseert. Als een kind de hele dag door zure producten gebruikt, krijgt zijn speeksel onvoldoen-

de tijd het zuur te neutraliseren. Iedere keer weer een beetje zuur in de mond is dus niet goed. Een beperking 

van het aantal eet- en drinkmomenten tot maximaal zeven keer per dag verkleint de kans op tanderosie. Dat 

betekent dus drie hoofdmaaltijden (ontbijt, lunch, avondeten) en maximaal vier keer per dag iets tussendoor, 

bijvoorbeeld een appel, ranja, vruchtensap, zuur snoep buiten de hoofdmaaltijden om. Als kinderen bij het 

eten drinken, geldt dat samen als één moment. 

 
Merk hier op: zowel om de kans op gaatjes te verkleinen en om tanderosie te voorkomen geldt 

dat je het aantal eet- en drinkmomenten moet beperken tot maximaal zeven per dag.
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Bezoek de tandarts of mondhygiënist
De tandarts of mondhygiënist controleert het gebit. Hij of zij bekijkt of alle tanden en kiezen gezond zijn (vrij 

zijn van gaatjes) en of er geen ontstekingen in de mond zitten. Het is belangrijk dat de tandarts kinderen vanaf 

jonge leeftijd (voor het tweede jaar) twee keer per jaar ziet. Dan kan hij of zij de kinderen goed in de gaten 

houden en eventuele afwijkingen op tijd ontdekken. Ook kan hij de ouders begeleiden de kindermond gezond 

te houden. Hij geeft bijvoorbeeld een poetsinstructie. De tandarts noemt de kinderen en volwassenen die bij 

hem op bezoek komen patiënten. Een bezoek aan de tandarts is opgenomen in de basisverzekering en is voor 

kinderen gratis. 

De tandartspraktijk
Als je in de tandartspraktijk komt, vallen een paar dingen meteen op. Er staat een grote 

stoel die kan bewegen. Wie op de stoel klimt, zal ervaren dat de tandarts de stoel zo kan 

zetten dat hij lekker ligt. Laat de kinderen het maar eens proberen. Omdat een patiënt 

in de stoel ligt ( je zit niet), kan de tandarts goed in de mond kijken. Boven de stoel hangt 

een grote lamp. Die zet de tandarts boven de mond, zodat hij er nog beter in kan kijken. 

Ook zijn allerlei attributen te zien. Een spiegeltje bijvoorbeeld. Daarmee kan hij ook de 

achterkant van de tanden goed zien.

 

Wie werken er in een tandartspraktijk?
In de tandartspraktijk werkt natuurlijk de tandarts. Hij werkt samen met een (preventie)assistent. Als de 

tandarts in de mond kijkt, geeft de assistent vaak de attributen aan die de tandarts nodig heeft. Ook maakt 

de assistent de afspraak wanneer een patiënt de volgende keer naar de tandarts komt. De (preventie)assistent 

geeft bijvoorbeeld tips over eten en drinken en over tandenpoetsen. Ook werkt er vaak een mondhygiënist. De 

mondhygiënist maakt tanden onder andere goed schoon. In grote tandartspraktijken werken meer tandartsen. 

Daar vind je dus ook meer assistenten en mondhygiënisten. Maar misschien gaan de kinderen uit jouw groep 

naar de tandarts die alleen werkt (solopraktijk). Omdat de tandarts ook wel eens op vakantie gaat, werkt er dan 

soms een vervanger.

De tandarts en mondhygiënist
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De witte jas
Alle mensen die in de tandheelkundige praktijk werken, dragen een witte jas. Ze beschermen zichzelf daar-

mee tegen bacteriën. Dokters dragen ook zo’n jas. En kijk maar eens in een ziekenhuis. Ook daar dragen de 

artsen en verplegers witte jassen. Een witte jas maakt ook gelijk duidelijk wie er voor je staat. Een tandarts 

draagt strakke plastic handschoenen. Ook hiermee beschermt hij zichzelf. Hij kijkt natuurlijk in heel veel 

monden. Soms zit daar een zieke mond bij. De handschoenen zorgen ervoor dat de bacteriën niet op de han-

den van de tandarts komen. Als de tandarts klaar is met behandelen, gooit hij de handschoenen weg. Als het 

volgende kind aan de beurt is, doet hij weer nieuwe aan. Ook beschermt hij zijn mond met behulp van een 

mondmasker. Ook dàt doet hij om te zorgen dat de tandarts zelf niet besmet wordt door eventuele bacteriën 

die een patiënt bij zich heeft. 

Bang voor de tandarts
Angst voor de tandarts is helemaal niet nodig. De tandarts kijkt meestal alleen maar. Kinderen die toch erg 

bang zijn voor de tandarts kunnen bij een kindertandarts of bij een speciale angsttandarts terecht. De angst-

tandarts heeft veel ervaring met bange mensen. Hij neemt veel tijd om te praten en het vertrouwen van het 

kind te winnen.

 
Tand afgebroken, los of eruit? Naar de tandarts!
Een ongelukje zit in een klein hoekje. Helaas eindigt een ritje op de fiets soms in een valpartij en dan kan een 

tand losraken, afbreken of uit de mond worden geslagen. De tandarts spreekt dan over tandletsel. In zulke 

gevallen is het belangrijk om meteen naar de tandarts te gaan. Als een tand is afgebroken, moet je het afge-

broken deel goed nat houden (liefst met melk) 

en meenemen naar de tandarts. Soms kan de 

tandarts het afgebroken deel terugplaatsen. 

Als de tand eruit is, moet je met het kind en 

de uitgevallen tand zo snel mogelijk naar de 

tandarts. Bij kinderen met een melkgebit 

moet je een tand nóóit terugplaatsen. 

Tanden van kinderen met een blijvend gebit moet je juist zo snel mogelijk terugplaatsen. 

Handel in geval van een blijvend gebit als volgt:

Zoek de tand snel op.

Pak de tand bij de kroon vast. De kroon is het deel van de tand dat je in de mond ziet. 

Raak de wortel niet aan.

Spoel de tand af met melk. Geen melk? Laat het kind dan de tand schoonlikken 

of -zuigen in de mond. 

Is de tand schoon? Plaats hem dan terug. 

Houd de tand op de plaats. Hiervoor kan het kind de tanden het beste rustig op 

elkaar houden met er tussen een papieren zakdoekje of een gaasje.

Ga direct naar de tandarts.

NB. Uitgevallen melktanden nooit terugplaatsen!

Als het terugplaatsen niet lukt, bewaar de tand dan in melk. Geen melk voorhanden? Laat het kind de tand 

dan in de mond bewaren, bij voorkeur in de ruimte tussen de kiezen en de wang. Een tand die langer dan een 

half uur droog is geweest, kan de tandarts nauwelijks met succes terugzetten. Uiteraard geldt het in de mond 

bewaren van een tand voor kinderen die hier wat betreft hun leeftijd en hun vaardigheden toe in staat zijn. 

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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De tanden van dieren
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Een bek vol tanden
Sommige dieren hebben letterlijk een bek vol tanden, andere moeten het zonder tanden doen. Aan de vorm 

van tanden is te zien of het dier een vlees- of een planteneter is. Ook een combinatie tussen beide, de alles-

eter, is te herkennen aan zijn gebit. Een krokodil heeft 66 tot 84 tanden. Een olifant heeft over zijn leven ze-

ven generaties tanden. De tanden van reptielen en haaien worden constant vervangen. Van veel knaagdieren 

groeien de tanden het hele leven door, terwijl ze net zo hard weer afslijten. Schildpadden hebben helemaal 

geen tanden. De narwal heeft één zeer grote, eenhoornachtige tand, waarin miljoenen zenuwen lopen. 

Bijten, scheuren, kauwen
Dieren kunnen met hun tanden bijten, scheuren en kau-

wen. Denk aan een leeuw die zijn prooi vangt. Eerst bijt 

hij de prooi dood. Hij scheurt het vlees met zijn tanden 

af en kauwt daarna met zijn kiezen. Een leeuw met een 

goed gebit heeft dertig tanden. Bovenin zijn bek heeft 

hij zes snijtanden, twee hoektanden en twee blijvende 

kiezen en zes kiezen die wisselen. Onderin heeft hij zes 

snijtanden, twee hoektanden, vier kiezen die wisselen 

en twee die blijven. Sommige tanden gebruikt hij om 

stukken vlees van een karkas af te scheuren. Andere 

gebruikt hij om de stukken te vermalen. Een schildpad 

moet het zonder tanden doen, net zoals de meeste vissen 

en vogels. Kippen bijvoorbeeld gebruiken hun snavel om 

grote brokken voedsel kleiner te maken. Voedsel wordt in 

één keer doorgeslikt. Schildpadden hebben geen tanden 

maar scherpe, verhoornde delen op de rand van de bek 

om brokken van het voedsel af te snijden.  
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Krokodillen: een grote bek!
Een krokodil heeft letterlijk een grote bek. En die zit vol met tan-

den. Laat de kinderen maar eens een krokodil bekijken die met 

zijn bek open ligt. Als de vierde tand in de onderkaak uitsteekt, is 

het een krokodil. Als de tanden diep ingegraven zitten is het een 

alligator. De krokodil eet vlees. Hij grijpt een drinkend prooidier 

met zijn tanden. Daarna sleurt hij zijn prooi het water in, zodat 

die verdrinkt. De tanden van een krokodil zijn heel scherp. Hij 

kan er goed een prooidier mee grijpen en verscheuren. Soms 

breken tijdens een aanval tanden af. Geen probleem voor de 

krokodil; ze worden vervangen door nieuwe tanden. De nieuwe tand groeit binnenin de oude. Zodra de oude 

tand verloren gaat, is er al een nieuwe aanwezig. Een krokodil krijgt in zijn leven veertig tot vijftig keer nieuwe 

tanden. Een krokodilachtige kan gedurende zijn leven zo’n 6.000 tanden vormen! Verloren tanden worden wel 

verzameld om sieraden en halskettingen te maken. 

Moeten dieren ook hun tanden poetsen en gaan ze naar de tandarts?
Koeien bijvoorbeeld hoeven hun tanden niet te poetsen. Ze eten ruwvoer, zoals gras. Dat ruwe voer schraapt 

langs hun tanden en kiezen, waarmee ze als het ware poetsen. Bij huisdieren ligt het anders. Honden en 

katten bijvoorbeeld krijgen tegenwoordig zachter voedsel 

(brokjes). Ze jagen niet meer voor hun voedsel. Je ziet dan 

ook steeds vaker dat bij honden en katten de tanden worden 

gepoetst. Sommige mensen nemen hun huisdieren mee naar 

de dierentandarts. Een krokodil doet het weer anders. Hij 

heeft een hulpje die zijn gebit schoonmaakt. Als hij zijn bek 

open heeft, haalt een plevier (een vogeltje) de vieze restjes 

eten tussen zijn tanden weg. Zo zie je maar, een krokodil gaat 

niet naar de tandarts en poetst zijn tanden ook niet. Gelukkig 

houdt de plevier zijn tanden schoon.
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De geschiedenis van de tandarts
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Chirurgijn
Een tandarts werd vroeger chirurgijn genoemd. Het belangrijkste deel van zijn werk was het trekken van zieke 

tanden en kiezen. Meestal gebeurde dat op een plein in het dorp. Iedereen kon het zien! Kijken naar de chirur-

gijn was een soort kermisattractie. Hij trok tanden zonder verdoving. Het enige dat men kreeg was een flinke slok 

sterke drank. Dit zou de pijn verzachten. Tot ver in de Middeleeuwen dachten mensen dat kiespijn werd veroor-

zaakt door een worm die zich in de kies nestelt en langzaam 

het hele lichaam opvreet: de tandworm. 

Tegenwoordig proberen we onze tanden juist zo lang 

mogelijk te houden. Daarom poetsen we goed. Mocht er toch 

iets met een tand of kies aan de hand zijn, dan repareert de 

tandarts die, zodat de tand of kies niet getrokken hoeft te 

worden. 

Tandheelkunde volgens Gerard van Honthorst (1592-1656)

Poeder of pasta?
In het oude Egypte verzorgden mensen hun gebit met poeder. Het poeder bestond 

uit fijngestampte as, gemalen runderhoeven, mirre en poeder van eierschalen en 

puimsteen. Een tandenborstel bestond nog niet. De mensen gebruikten een stokje 

om het poeder te verdelen. Of hun vingers. Het was meestal een takje van een 

geneeskrachtige boom of plant. Ook gebruikte men zout om de tanden te poetsen. 

In delen van Afrika poetsen arme mensen hun tanden nog steeds met een takje, 

omdat tandpasta en tandenborstels te duur zijn.

Collectie Historisch Museum Amsterdam
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Ook de Grieken en Romeinen gebruikten tandpoeder. De samenstelling veranderde wel 

in de loop van de jaren. Poeder op een tandenborstel doen was niet makkelijk. 

In 1850 produceerde een Amerikaanse tandarts de eerste tandpasta. Eerst nog in een 

glazen pot. Later kwamen de tubes. In 1896 kwam de eerste tube tandpasta in Amerika. 

De tube was van metaal en je kon hem oprollen. 

De eerste tandenborstels werden rond 1750 gemaakt. Het waren bewerkte stukjes bot. 

Aan het uiteinde zaten ruige haren van dieren. 

De gewoonte om een tandenborstel te gebruiken is ontstaan in China. Tegenwoordig 

wordt voor de borstelharen kunststof gebruikt, zoals nylon. 

In de vroege negentiende eeuw werden in Frankrijk veel tandenborstels verkocht. De reden hiervoor was 

niemand minder dan Napoleon Bonaparte. Hij vond mondhygiëne heel belangrijk. Hij deed Marie-Louise, zijn 

vrouw, bij hun huwelijk dan ook verschillende zaken voor mondverzorging cadeau. Tandenborstels werden 

daarna snel verspreid over Europa en Japan. De eerste tandenborstel met nylonharen werd in 1938 op de markt 

gebracht. 

Kwakzalvers
Als je in de Van Dale kwakzalver opzoekt, vind je het volgende: “Iemand die nutteloze middelen toepast ter

genezing van de een of andere ziekte of middelen beweert te kennen tegen alle mogelijke ziekten, ofwel 

iemand die zulke middelen, meestal met veel ophef, te koop aanbiedt. - onbevoegd beoefenaar van de genees-

kunst.” Iemand die zich dus als dokter voordoet, terwijl dat helemaal niet waar is. Kwakzalverij bestaat al sinds 

er mensen op aarde zijn. Vroeger werd soms theater vermengd met medische handelingen. De mensen in het 

publiek werden afgeleid en ondertussen werd de zieke genezen. Chirurgijnen waren soms ook kwakzalvers. 

Huwelijkscadeau van Napoleon voor Marie-Louise
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Eerste kunstgebit
De eerste president van de Verenigde Staten George Washington (1789 – 1797) werd gek van de tandpijnen. 

Hij liet daarom al jong zijn tanden trekken. Hij droeg als een van de eersten een kunstgebit. Hij was van ivoor 

gemaakt. Het boven- en ondergebit zaten met gouden veren aan elkaar verbonden. Door de enorme spanning 

op de veren moest hij oppassen dat het kunstgebit niet uit zijn mond vloog als hij zijn mond opende.

Gelukkig
Wees maar blij dat het er bij de huidige tandarts niet meer aan toe gaat zoals in de Middeleeuwen. Vroeger 

was een bezoekje aan de tandarts echt geen pretje. Nu weten we veel beter hoe we onze tanden gezond 

moeten houden. We poetsen goed met fluoridetandpasta. Sinds de introductie van fluoridetandpasta in de 

jaren zestig, is het gebruik ervan steeds toegenomen. Rond 1970 was de gebitssituatie bij kinderen in Neder-

land nog ronduit slecht. Toen gebruikte nog maar een heel klein deel van de bevolking fluoridetandpasta. 

Na 1975 kwam het gebruik van fluoridetandpasta goed op gang. Na 1975 vond een spectaculaire verbetering 

van de gebitssituatie bij de jeugd plaats. Ook bezoeken we de tandarts voor controle. Mocht een tand of kies 

ziek worden, dan heeft de tandarts dat op tijd ontdekt, zodat veel pijn bespaard blijft. Ook heeft de tandarts 

tegenwoordig veel betere instrumenten om mee te werken. De tangen en boren bijvoorbeeld zijn allemaal 

veel kleiner en fijner geworden. En de tandarts geeft een klein prikje als hij verwacht dat de patiënt pijn krijgt. 

Gelukkig maar dat de kinderen nu naar de tandarts mogen.
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