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In bad
OF

Je kan een baby op elk moment van de dag een badje geven, maar best
niet net na de maaltijd. Zorg dat je alle spulletjes verzamelt voor je begint.
Zorg dat het water niet te warm is.
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voeg badolie toe
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navelstomp niet ontsmetten
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navelstomp niet bedekken,
ook niet met luier

Propere luier
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Geef je baby regelmatig een propere luier. Maak de billetjes
schoon met water en milde zeep of vochtige doekjes
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• Rode billetjes
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Neus

1

Maak het neusje voorzichtig vrij met een wattenstaafje, opgerold gaasje of
zakdoekje gedrenkt in een zoutoplossing (fysiologisch serum), of met druppeltjes.
Gebruik een neusspray enkel op doktersadvies.
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met opgerold zakdoekje
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met wattenstaafje

neusspray
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Oren

1
babyolie

Reinig de oorschelp. Vergeet ook het vuil achter
de oren niet te verwijderen.
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in het oor

achter het oor

geen wattenstaafjes

Nagels

Begint een baby zich te krabben, knip dan voorzichtig
zijn nageltjes.

1
ontsmettingsmiddel

2
stompe punt

schaar ontsmetten

3
recht knippen

4
niet rond knippen
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Tanden
Doorbraak melktanden
De eerste melktand verschijnt rond de leeftijd van 6 maanden.
Rond de leeftijd van 2,5 jaar is het melkgebit volledig gevormd.

6 - 12 maanden

8 - 13 maanden

12 - 19 maanden

snijtanden

snijtanden

maaltanden

16 - 23 maanden
hoektanden

23 - 30 maanden
maaltanden

Ongemakken bij doorbraak melktanden
Volgende ongemakken kunnen de doorbraak van tandjes aankondigen.

> 37,5 °C
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koortsig

geen eetlust
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rood en geïrriteerd tandvlees

tandvlees masseren

(gekoelde) bijtring
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in de koelkast - niet in de
diepvries

Poetsen
Vanaf de doorbraak van het 1ste tandje moet je poetsen.

• Waarom poetsen?
Door te poetsen verwijder je tandplaque. De fluoride in de tandpasta maakt de tanden sterker.
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poets vanaf de doorbraak van het eerste tandje want een goed
melkgebit is de basis voor een gezond blijvend gebit

het blijvend gebit ligt al klaar
onder het melkgebit

• Hoe poetsen?
Het is belangrijk de tanden op de juiste manier te poetsen. Poets 2 x per dag.

6 maanden - 1 jaar

1
kindertandpasta 500-1000
ppm fluoride
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erwtje kindertandpasta
voor het slapengaan

1 - 2 jaar

1
kindertandpasta 500-1000
ppm fluoride

2

erwtje kindertandpasta

3

samen poetsen
voor het slapengaan

Vanaf 2 jaar

1
kindertandpasta 1000-1450
ppm fluoride

2

erwtje kindertandpasta

kind poetst
voor het slapengaan
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3
ouder poetst
voor het slapengaan

• Poetsbeweging

1
binnenkant

2
buitenkant

3
bovenop

• Geen extra fluoride

geen fluoridedruppels of -pilletjes

• Maak het tandenpoetsen leuk
Ga samen naar de badkamer, kies een leuke tandenborstel, …

reageer enthousiast als je kind
zijn tanden poetst

kies een leuke tandenborstel
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Infecties voorkomen
Via de mond kan je immers bacteriën overdragen op je kind. Bepaalde bacteriën kunnen gaatjes veroorzaken.

• Vermijd overdracht bacteriën

fopspeen valt

niet in mond

eigen fopspeen

niet wisselen van fopspeen

proeven

spoelen onder water

lepel niet aan kind geven
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kind heeft eigen lepel

Naar de tandarts
Ga op 2 jaar met je kind naar de tandarts voor een mondonderzoek. Als het eerste mondonderzoek
gebeurt voor er gaatjes zijn, is je kind nadien minder bang om naar de tandarts te gaan.

• Vanaf 2 jaar

• Na een val
Valt je kind op zijn tanden, ga dan naar de tandarts.

1

2

Fopspeen
De voorkeur gaat uit naar een fopspeen in plaats van de duim.

Gebruik een fopspeen als je kind die echt nodig heeft en enkel voor het slaap- en bedritueel.
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fopspeen bij inslapen

Geen honing, stropen, alcohol of suiker op de fopspeen.
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4
baby slaapt = fopspeen weg
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