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Voorwoord
Glimlachen.be / Sourire.be zijn Federale sensibiliseringsprojecten met als doel de
mondgezondheid van kinderen en jongeren in België te verbeteren.
Het initiatief is een opdracht van de Federale Overheid, met name het Verzekeringscomité
van het RIZIV, en werd moreel ondersteund door de Vlaamse Minister van Onderwijs.
Het project werd uitgevoerd door het Verbond der Vlaamse Tandartsen vzw dat kon rekenen
op de expertise van het Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie.
Glimlachen.be ging van start op 1 oktober 2009 en eindigde op 30 september 2013.
Via scholen, evenementen en media werd op een positieve wijze een gedragswijziging
inzake mondhygiëne en mondzorg bij de doelgroep gerealiseerd. De campagne bestond o.a.
uit een jaarlijks bezoek van de Tandmobiel Glimlachen.be aan de scholen, waar de
preventieboodschap gebracht werd onder begeleiding van een tandarts en een
Glimlachenassistente. De sensibilisering gebeurde via ludieke spelletjes, educatieve
powerpointpresentaties, lespakketten voor de leerkrachten en werkbladen voor de
leerlingen. Het project Glimlachen.be bereikte niet alleen de kinderen en leerkrachten maar
ook ouders, grootouders, begeleiders, zorgverleners en sportclubs.
Voor de wetenschappelijke meting van het resultaat van de campagne zorgde Prof. Dr. J.
Vanobbergen (UGent). Een ad random geselecteerde groep kinderen (de interventiegroep)
werd gevolgd over de periode van 4 jaar en vergeleken met een controlegroep van klassen
waar niet gesensibiliseerd werd. De geselecteerde doelgroepen waren de kinderen uit het 3de
leerjaar en het 1ste jaar van het secundair onderwijs.
Tijdens het jaarlijks bezoek van de tandmobiel deed een tandarts van het Glimlachen.be
team bij de interventiegroep jaarlijks een mondonderzoek. De leerlingen vulden ook een
vragenlijst in om de invloed van de campagne op kennis en attitude te kunnen meten. De
resultaten van de wetenschappelijke analyse worden weergegeven in een afzonderlijk
rapport.
Door het succes van Glimlachen.be I werd het project verlengd van 1 oktober 2013 tot 31
december 2014. Naast de leerlingen van 6 tot 18 jaar die we tijdens Glimlachen I
sensibiliseerden, worden in Glimlachen.be II ook de kleuters betrokken.
Dit project was alleen mogelijk door de grenzeloze inzet van velen, waarvoor onze
allermeeste dank. Een heel bijzonder woord van dank voor tandarts Jean-Paul Souffriau,
verantwoordelijke voor de inhoudelijke aanpak en aan Cindy Huygh, assistent-coördinator.

Stefaan Hanson
Coördinator Glimlachen.be
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1. De opstart
1.1. Samenstellen van de inhoudelijke en logistieke cel
1.2. Ontwerpen huisstijl: logo, briefpapier, visitekaartje, enveloppen

1.3. Ontwerpen van de mascottes:

1.4. Tandmobielen: aankoop en inrichting
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1.5. Ontwerpen website
Na het bepalen van de structuur voor www.glimlachen.be werd de inhoud uitgeschreven:
tips en informatie over mondhygiëne, werkblaadjes, wedstrijden, weetjes, informatie voor
leerkrachten, inschrijvingsformulier voor scholen, educatief materiaal voor leerkrachten.

1.6. Aanwerven personeel
Naast een deeltijdse coördinator en voltijdse assistent coördinator werden er 4 assistenten
aangeworven.

1.7. Warming-up tandartsen
Om tandartsen op de hoogte te brengen van het nieuwe sensibiliseringsproject werd in het
vvtcontactpunt (oplage 5200) een vacature en een editoriaal gepubliceerd (pagina 18-21).
Een maand later werd naar alle Vlaamse tandartsen een brief verzonden (pagina 22).

1.8. Persvoorstelling
Op 9, 10 en 11 december 2009 werden 3 persconferenties georganiseerd om Glimlachen.be
bekend te maken bij het grote publiek (pagina 23-24). De locaties werden gespreid over het
land: Anderlecht, Alken en Deinze.
Minister Pascal Smet, Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen gaf tijdens de
persconferentie te Anderlecht een toespraak (pagina 25).
Naar aanleiding van deze persvoorstelling schreef de Minister een aanbevelingsbrief voor de
Vlaamse scholen (pagina 26).

1.9. Ambassadeurs: Frank De Winne, Mega Mindy en RSC Anderlecht
Een drietal jeugd BV’s werden bereid gevonden om mee te werken bij de lancering van
Glimlachen.be.

Frank De Winne stuurde een poetsboodschap
vanuit de ruimte.

Ook Romelu Lukaku poetst.

Deze filmpjes zijn te bekijken op www.glimlachen.be
Mega Mindy zorgde voor 2 poetsdiploma (pagina 109-110).
Met RSC Anderlecht werd een blijvend partnership gesloten, waarmee heel wat visibiliteit
gecreëerd werd en waardoor een link naar heel wat sportclubs ontstond.
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2. Sensibilisering tijdens schoolbezoeken
2.1. Aantallen





Tijdens Glimlachen.be jaar 1 (van 1 januari 2010 tem 31 januari 2011) werden 212
scholen bezocht (tabel pagina 27).
Tijdens Glimlachen.be jaar 2 (van 1 februari 2011 tem 31 januari 2012) werden 243
scholen bezocht (tabel pagina 28).
Tijdens Glimlachen.be jaar 3 (van 1 februari 2012 tem 31 januari 2013) werden 267
scholen bezocht (tabel pagina 29).
Tijdens Glimlachen.be jaar 4 (van 1 februari 2013 tem 30 september 2013) werden 119
scholen bezocht (tabel pagina 30).

AANTAL GESENSIBILISEERDE EN GESCREENDE
LEERLINGEN TIJDENS 4 JAAR GLIMLACHEN.BE
# scholen

# leerlingen

Totaal gesensibiliseerden tijdens schoolbezoeken
Totaal gescreenden tijdens schoolbezoeken

99 065
18 856

Totaal gesensibiliseerden op evenementen
Totaal gescreenden op evenementen

14 766
1 040

TOTAAL AANTAL GESENSIBILISEERD
TOTAAL AANTAL GESCREEND

113 831
19 896

Aantal bezochte scholen

841

De lijst van de bezochte scholen, gesorteerd op postcode (pagina 32-39).

2.2. Sensibilisering inhoudelijk
 1ste sensibiliseringsjaar:
Ludieke benadering van alle aspecten van mondgezondheid en preventie aan de hand van 4
ontworpen spellen: memory, twister, scrabble, blikkenspel (pagina 94-95).
 2de sensibiliseringsjaar:
Thema: mondhygiëne.
Er werden 4 verschillende PowerPointpresentaties gemaakt voor de leerlingen van het lager
onderwijs, bijzonder lager onderwijs en secundair onderwijs, die gebruikt werden tijdens de
sensibiliseringssessies in de klassen.
De PPT voor het lager onderwijs (pagina 40-42).
De PPT voor het secundair onderwijs (pagina 43-46).
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 3de sensibiliseringsjaar:
Thema: gezonde voeding.
Omdat er vele positieve reacties kwamen op de PPT’s, die ook hergebruikt worden door de
leerkrachten, werden nieuwe presentaties ontworpen met geïntegreerde kwis voor de
leerlingen van het lager onderwijs, bijzonder lager onderwijs en secundair onderwijs. De
PPT voor de 1ste graad LO (pagina 47-52)
De PPT voor de 2de graad LO (pagina 53-59)
De PPT voor de 3de graad LO (pagina 60-66)
De PPT voor het secundair onderwijs (pagina 67-72)
 4de sensibiliseringsjaar:
Thema: de tandarts / het tandartsbezoek.
Onze sensibiliseringsmethode blijft succes oogsten bij directies en leerkrachten. Er werden
nieuwe presentaties ontworpen inclusief educatieve filmpjes en vernieuwde kwis.
De PPT voor de 1ste graad LO (pagina 73-77)
De PPT voor de 2de graad LO (pagina 78-82)
De PPT voor de 3de graad LO (pagina 83-87)
De PPT voor het secundair onderwijs (pagina 88-93)
Enkele reportages hoe een Glimalchen.be dag eruit ziet (pagina 94-103).

3. Aanvullend sensibiliseringsmateriaal
3.1. Flos en Bros clips
Deze 4 ludieke, kwaliteitsvolle 3D clips kunnen bekeken worden op www.glimlachen.be en
worden in alle PowerPointpresentaties gebruikt. Deze clips vallen in de smaak bij jong en
oud. Ze zijn zeer geschikt voor verspreiding via TV en sociale media.

Vuile tanden

Water drinken
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Blokjes

Bij de tandarts

3.2. Flos en Bros affiches





Surf naar www.glimlachen.be (pagina 104)
Drink water, gezonde tanden nu en later (pagina 105)
Laat je tanden top presteren, luister naar je tandencoach (pagina 106)
Poetsposter (pagina 107)

3.3. Poetsdiploma’s




Poetsdiploma Flos en Bros (pagina 108)
Mega poetsdiploma Mega Mindy en Mega Toby (pagina 109)
Poetsdiploma Mega Mindy (pagina 110)

3.4. Flos en Bros gadgets / promotiemateriaal
Tijdens de campagne ontvingen de leerlingen en leerkrachten enkele leuke gadgets.
 Stickers (pagina 111)
 Stickers met RSCA Ketje (pagina 112)
 Meetlat (pagina 113)
 Poetssticker (pagina 114)
 Poetskaart (pagina 115)
 Hygiënische zakjes
 Zandloper (pagina 116)
 Sleutelhanger (pagina 116)
 Ballonnen (pagina 116)
 Banners (pagina 117)
 Beloningsstickers voor leerkrachten (pagina 118)
 Kledij voor Glimlachen.be medewerkers (pagina 119)

3.5. Poetsfilmpjes
Om gedetailleerde educatieve poetsinstructies te geven werden 4 poetsfilmpjes
geproduceerd. Deze filmpjes kan u bekijken op www.glimlachen.be.
De making of van deze filmpjes (pagina 120-123).

Manueel poetsen kinderen

Elektrisch poetsen roterend

Manueel poetsen volwassenen

Elektrisch poetsen sonisch
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3.6. Flos en Bros werkblaadjes
Er werden in de loop van de campagne 30 werkblaadjes rond mondgezondheid ontwikkeld
voor verschillende leeftijdsgroepen (pagina 125-155). De werkblaadjes werden bij het
bezoek aan de school afgegeven en kunnen gedownload worden via www.glimlachen.be om
blijvend te dienen als educatieve ondersteuning.

3.7. Flyers




Gezondetandenfolder (pagina 156-157)
Flyer verwijzing website (pagina 158)
Flyer voor evenement te Plopsaland De Panne (pagina 159)

4. Sensibilisering tijdens evenementen
4.1. Disco poetstent
Voor het sensibiliseren tijdens evenementen werd een discopoetstent ontworpen. Dit is een
verduisterde tent (8x4 m) met blacklights, muziek en spiegels (pagina 160-161).
De tanden van de bezoekers worden ingesmeerd met een gele vloeistof. Deze vloeistof
wordt onder de blacklights fluogeel op de plaatsen waar er tandplak aanwezig is. Nadien
worden de fluogele plekken weggepoetst onder begeleiding van een tandarts.
Er werd ook een liedje gemaakt dat precies 2 minuten duurt. De structuur van het liedje
komt overeen met de poetsbewegingen die noodzakelijk zijn voor een goede poetsbeurt.

4.2. Evenementen bezocht in 2010






Paasstage RSCA: 129 voetballertjes en hun trainers werden gesensibiliseerd en kregen
een persoonlijke poetsinstructie (pagina 162-164).
Speelpleinen Gent: 104 kansarme jongeren werden tijdens de paasvakantie gescreend
op 6 verschillende speelpleinen te Gent.
Pennenzakkenrock: er werd aan 1808 jongeren persoonlijke poetsinstructies gegeven in
de discopoetstent (pagina 165-166).
Stage Hoogstraten RSCA: 127 jonge spelers tussen 12 en 18 jaar werden gescreend,
gesensibiliseerd en kregen persoonlijke poetsinstructies (pagina 165-166). Naast het
sensibiliseren van de spelers werden ook begeleiders gesensibiliseerd.
Plopsaland: 519 kinderen en hun ouders kregen persoonlijke poetsinstructies en
adviezen in de discopoetstent (pagina 165-166).

4.3. Evenementen bezocht in 2011
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Ketjesdag RSCA: deze dag wordt speciaal georganiseerd voor de leden van de Ketjes
Club van RSCA, enkel voor kinderen tussen 4 en 12 jaar. Een 1300 kinderen bezochten
onze Glimlachen.be stand (pagina 167-168).
Screenen U19 en U21 RSCA: 40 topsporters werden gescreend, meer dan de helft
werden doorverwezen naar hun tandarts (pagina 169-170)
Paasstage RSCA: 150 voetballertjes en hun trainers werden gesensibiliseerd en kregen
een persoonlijke poetsinstructie (pagina 169-170).
Speelpleinen Gent: 80 kansarme jongeren werden tijdens de paasvakantie
gesensibiliseerd en gescreend op 6 verschillende speelpleinen te Gent (pagina 171-172).
Sportdag studenten tandheelkunde Leuven en Gent: visibiliteit Glimlachen.be en
waterbedeling tijdens sportwedstrijden gerelateerd aan jaarthema (pagina 173).
Pennenzakkenrock: 1633 jongeren kregen persoonlijke poetsinstructies in de
discopoetstent (pagina 174).





Plopsaland: 1044 kinderen en hun ouders kregen persoonlijke poetsinstructies en
adviezen in de discopoetstent (pagina 175-176).
Stage Hoogstraten RSCA: 113 jonge spelers tussen 12 en 18 jaar werden gescreend,
gesensibiliseerd en kregen persoonlijke poetsinstructies (pagina 176). De Regionale TV
(RTV) maakte een reportage. Deze reportage kan u bekijken via www.glimlachen.be.
Stage Eendracht Aalst: 118 spelers en kregen een individuele poetsinstructie (pagina
177). Ten gevolge van verschillende acties bij RSCA werd door andere sportclubs
gevraagd of Glimlachen.be hun sportclub kon bezoeken. Hierdoor werd een
verwijsbrief gemaakt voor sportclubs (pagina 178).

4.4. Evenementen bezocht in 2012







Paasstage RSCA: 112 voetballertjes en hun trainers werden gesensibiliseerd en kregen
een persoonlijke poetsinstructie (pagina 179).
Speelpleinen Gent: 127 kansarme jongeren werden tijdens de paasvakantie
gesensibiliseerd en gescreend op 6 verschillende speelpleinen te Gent (pagina 180).
Pennenzakkenrock: er werd aan 2031 jongeren persoonlijke poetsinstructies gegeven in
de discopoetstent (pagina 181).
Screenen U17, U19 en U21 RSCA: 54 topsporters werden gescreend, problemen
werden doorgegeven aan de medische staf (pagina 182)
Stage Hoogstraten RSCA: 113 jonge spelers tussen 12 en 18 jaar werden gescreend,
gesensibiliseerd en kregen persoonlijke poetsinstructies (pagina 183).
Plopsaland: 435 kinderen en hun ouders kregen persoonlijke poetsinstructies en
adviezen in de discopoetstent (pagina 184).

4.5. Evenementen bezocht in 2013











Speelpleinen Gent: 109 kansarme jongeren werden tijdens de paasvakantie
gesensibiliseerd en gescreend op 6 verschillende speelpleinen te Gent (pagina 185-186).
Paasstage RSCA: 150 voetballertjes en hun trainers werden gesensibiliseerd en kregen
een persoonlijke poetsinstructie (pagina 187-188).
Pennenzakkenrock: 2085 kinderen bezochten de disco-poetstent en kregen persoonlijke
poetsinstructies in de discopoetstent (pagina 189).
Club Nationale Bank: 46 kinderen werden gesensibiliseerd en kregen een persoonlijke
poetsinstructie. Ook de grootouders werden gesensibiliseerd (pagina 190-191).
Stage Hoogstraten RSCA: 116 jonge spelers tussen 12 en 18 jaar werden gescreend,
gesensibiliseerd en kregen persoonlijke poetsinstructies (pagina 192). De Regionale TV
(RTV) maakte een reportage. Deze reportage kan u bekijken via www.glimlachen.be.
Screenen U17, U19 en U21 RSCA: 65 topsporters werden gescreend, problemen
werden doorgegeven aan de medische staf (pagina 193).
Plopsaland: 694 kinderen en hun ouders bezochten de disco-poetstent en kregen
persoonlijke poetsinstructies en adviezen in de discopoetstent (pagina 194).
Stage Eendracht Aalst: 105 spelers tussen7 en 11 jaar kregen een individuele
poetsinstructie (pagina 195). De ouders werden ook gesensibiliseerd aan de hand van
een PowerPointpresentatie.
Creafun Roeselare: 1200 kinderen en begeleiders (ouders/grootouders) kregen een
poetsinstructies en hun vele vragen werden individueel beantwoord (pagina 196).
Fitte Schooldag Bree: de speelplaats werd omgetoverd tot een marktplaats. 750
leerlingen bezochten de Glimlachen.be stand voor de nodige uitleg over tandenpoetsen.
Iedere leerling kreeg een tandenborstel en appel mee naar huis (pagina 197).

Meer foto’s en verslagen kan u vinden op www.glimlachen.be .
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5. Dag van de mondgezondheid
Ieder jaar werd er naar aanleiding van de Dag van de Mondgezondheid op 12 september een
wedstrijd georganiseerd. Scholen werden aangemoedigd om originele, ludieke acties op
touw te zetten rond mondgezondheid.

5.1. Dag van de mondgezondheid 2010
Thema: 12 september: poetsdag (pagina 198).
Winnaar: Basisschool de 5-sprong uit Kastel (pagina 199).
Prijs: gezond ontbijt voor de hele school.
Enkele inzendingen (pagina 200).

5.2. Dag van de mondgezondheid 2011
Thema: water. ‘Drink water, gezonde tanden nu en later!’
Winnaar: 3de basisschool Sint-Amandus uit Malderen (pagina 201-202).
Prijs: klasreis naar Source O Rama + Walibi
Website ontworpen voor deze gelegenheid: www.dagvandeglimlach.be
Nog een opmerkelijke inzending: watercontract (pagina 203).

5.3. Dag van de mondgezondheid 2012
Thema: de tandarts. ‘Laat je tanden top presteren, luister naar je tandencoach!’
Winnaar: 3de jaar verzorging/voeding van de Leiepoort campus Sint-Theresia uit Deinze
(pagina 204-206).
Prijs: klasreis naar de Efteling (pagina 207-208).
Website ontworpen voor deze gelegenheid: www.dagvandeglimlach.be

5.4. Dag van de mondgezondheid 2013
Thema: water en fruitdag, geen zoete drankjes of koekjes op de dag van de mondgezondheid
(pagina 209).
Winnaar: 2de leerjaar van basisschool De Klimop uit Wolvertem (pagina 210-213).
Prijs: klasreis naar de Efteling (pagina 214).
Website ontworpen voor deze gelegenheid: www.dagvandeglimlach.be
Meer foto’s en inzendingen kan u vinden op www.glimlachen.be.

6. Slotevenement
Op 18 april 2013 werden 750 leerlingen en hun begeleiders uit de controlescholen, ter
bedanking uitgenodigd op het slotevenement te Planckendael. Alle leerlingen bezochten de
disco-poetstent en kregen een individuele poetsinstructie.
 Draaiboek (pagina 215-216)
 Lijst aanwezige scholen (pagina 217)
 Uitnodiging + inschrijvingsformulier controlescholen (pagina 218-219)
 Uitnodiging + inschrijvingsformulier andere scholen (pagina 220-221)
 Brief voor scholen met praktische informatie (pagina 222)
 Dagindeling (pagina 223)
 Flos en Bros dierentandenkwis (pagina 224-225)
 Bedanking van Basisschool Boutersem (pagina 226)
 Fotoreportage (pagina 227-229)
 Reportage uit vvtmagazine (pagina 230-233)
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7. Sensibilisering ouders/begeleiders
7.1. Sensibiliseren begeleiders/ouders/grootouders persoonlijk














Ouders, grootouders, leerkrachten en tandartsen kregen op onze evenementen
antwoorden en uitleg over persoonlijke of algemene vragen rond mondgezondheid.
10 000 Flos en Bros Gezondetandenfolders met plakverklikker werden persoonlijk
uitgedeeld (pagina 156-157).
Wijkgezondheidscentrum De Regent: sensibiliseren van kansengroepen met als doel
hen vertrouwd te maken met de tandarts (pagina 234).
Eendracht Aalst werd meermaals bezocht. De spelers kregen individuele
poetsinstructies, de ouders kregen een uiteenzetting over goede mond- en tandhygiëne
aan de hand van een PowerPointpresentatie. Het verslag van het bestuur van Eendracht
Aalst (pagina 235-243), publicatie in magazine voor voetbaltrainers (pagina 244-247)
en publicatie in vvtmagazine (pagina 248).
Oral Health Summit: glimlachen.be zorgde voor een mondcontrole en vrijblijvend
advies i.v.m. mondhygiëne behandelnood aan alle geïnteresseerde voorbijgangers bij
het Europese Parlement (pagina 249).
RSCA: Tijdens de bezoeken aan voerbalploeg Anderlecht werden steeds de trainers en
de staf gesensibiliseerd en begeleid. Er verscheen een artikel in het RSCA magazine
(pagina 250), een reactie van RSCA bestuur (pagina 251-252). De Regionale TV (RTV)
maakte een reportage. Deze reportage kan u bekijken via www.glimlachen.be.
Ten gevolge van persberichten i.v.m. screening in Hoogstraten kwamen er verscheidene
vragen voor begeleiding van andere sportclubs.
Nationale Bank: Aan de artsen en verplegend personeel van de Nationale Bank werd
een opleiding gegeven: hoe preventiemaatregelen aanleren aan hun personeel zoals
poetsinstructies en wat moet gedetecteerd worden tijdens het jaarlijks onderzoek
(pagina 253).
Club Nationale Bank: naast de kinderen werden ook de grootouders gesensibiliseerd
aan de hand van een PowerPointpresentatie en nadien kregen ze individuele
poetsinstructies, adviezen en antwoorden op hun persoonlijke vragen (pagina 190-191).
Plopsaland: De persoonlijke poetsinstructies in de discopoetstent werden gevolgd door
het hele gezin. Ouders en grootouders werden ook gesensibiliseerd en kregen
antwoorden op hun persoonlijke vragen.
Creafun Roeselare: 1200 kinderen en begeleiders (ouders/grootouders) kregen een
poetsinstructies en hun vele vragen werden individueel beantwoord (pagina 254).

7.2. Via K&G
Begin september 2010 is er een sterke media aandacht geweest i.v.m. de schrijnende
situaties van poly cariës bij zeer jonge kinderen. Ondanks een algemene verbetering is er
een stijgende vraag naar verzorging onder narcose bij deze zeer jonge patiëntjes. Het is dus
duidelijk dat er voor die groep een absoluut nood is aan meer sensibilisering, en in het
bijzonder naar de ouders toe. Voor Vlaanderen is dit de bevoegdheid van Kind en Gezin,
een sterk gestructureerde instelling. Uit het programma van de verpleegkundigen van K&G
blijkt dat er reeds veel aandacht besteedt wordt aan de mondgezondheid maar dit geeft
blijkbaar niet voldoende resultaat.
Nadien leverde de samenwerking tussen Glimlachen.be en Kind en Gezin een mooi resultaat
op in de vorm van de brochures Kind in Beeld (pagina 255-265). In deze brochures staan
verzorging, gezonde voeding en hygiëne centraal. Aan de hand van foto’s, tekeningen en
schema’s wordt er op een eenvoudige manier uitleg gegeven over bijvoorbeeld de doorbraak
van melktanden, over mondhygiëne en tandvriendelijke gewoonten. Verslag verschenen in
vvtmagazine (pagina 266-268).
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7.3. Via de Venca beurs
Venca staat voor Vorming, Educatie, Nascholing, Consulting, Advies: beurs voor
leerkrachten, directieleden, pedagogen, zorgleerkrachten, inspecteurs.
Doel: leerkrachten en directies overtuigen om deel te nemen aan Glimlachen.be, uitleggen
waarom sensibilisering mondhygiëne zo belangrijk is en om te benadrukken dat fruitsappen
en frisdranken bij voorkeur zeer sterk beperkt moeten worden in de scholen (pagina 269271)

7.4. Via de pers



Artikel rond mondgezondheid bij kinderen verschenen in Libelle Mama, oplage 40 000
stuks! (pagina 272-275).
Publicaties in tijdschriften die via scholen verdeeld worden (pagina 276-282)

7.5. Via het label tandvriendelijke school
De scholen die Glimlachen.be 3 jaar na elkaar mocht bezoeken ontvangen het label
‘Tandvriendelijke school’. Hiervoor wordt een bord overhandigd om op te hangen in de
school (pagina 283).

7.6. Via apothekers/digitopia
Er werd een informatieve film gemaakt met foto’s van schoolbezoeken, activiteiten,
preventie boodschappen en de clips van Flos en Bros. Deze film werd doorlopend
afgespeeld op televisieschermen in de apotheken van Vlaanderen.

8. Sensibilisering tandartsen
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Warming up via publicaties in vvtcontactpunt, publiceren vacature, editoriaal en
persoonlijke brief naar Vlaamse tandartsen (pagina 18-21).
VVT voorjaarssymposium met als onderwerp ‘preventie’: bij 800 tandartsen werd
Glimlachen.be gepromoot via infopakket met sensibiliseringsmateriaal (pagina 284).
VVT Congres Oostende: er werd aan de tandartsen gedemonstreerd hoe Glimlachen.be
werkt tijdens de schoolbezoeken. Enkele Oostendse lagere schoolklassen werden
uitgenodigd en kregen een sensibiliseringssessie in het Kursaal van Oostende (pagina
285-287). Op de dijk in Oostende werden aan voorbijgangers enkele vragen gesteld
over mondhygiëne. Na het beantwoorden van de vragen kregen de ze de Flos en Bros
Gezondetandenfolder met plakverklikkers mee naar huis (pagina 156-157).
Iedere affiche van Flos en Bros affiche die ontworpen werd, hebben de tandartsen
ontvangen met de bedoeling deze op te hangen in hun wachtzaal of praktijk.
Er werden Flos en Bros afsprakenkaartjes gemaakt en verdeeld voor de tandartsen
(pagina 288).
Maandelijks verslag in vvtmagazine over schoolbezoeken en activiteiten van
Glimlachen.be. Ook de lijst met de komende schoolbezoeken werd maandelijks
gepubliceerd (pagina 289).

9. Wetenschappelijke evaluatie
9.1. Voorbereiding screening
Voor de opleiding van de tandartsen werden verschillende opleidingsdagen georganiseerd
met de bedoeling elke tandarts op eenzelfde geijkte manier te laten screenen.
Hiervoor werd het International Cariës Detection & Assessment System (ICDAS)
aangeleerd en ingeoefend.
Tijdens een evaluatievergadering werd een re-kalibratiesessie gehouden om bij de
tandartsen de correcte screeningsnormen op te frissen.

9.2. Verwerking screeningsgegevens
De input van de screeningsgegevens in een speciaal ontworpen softwareprogramma was
zeer tijdrovend.

9.3. Documenten
Screeningsformulier (pagina 290-291)
Iedere leerling die gescreend werd, kreeg een verwijsbrief mee naar huis (pagina 292).

9.4. Aantallen
Tijdens 4 jaar Glimlachen.be werden 19 896 leerlingen gescreend (pagina 31).

9.5. Verloop
Gemiddeld werd er een halve dag gescreend en een halve dag gesensibiliseerd. Bij grote
scholen werden vaak 2 tandartsen of assistenten gestuurd om alle kinderen te kunnen
screenen.
De ondervinding van de eerste 6 maanden screening leerde ons dat het onmogelijk was om
met de beschikbare middelen (3 tandmobielen, tandartsen, hulpkrachten) het vooropgestelde
aantal kinderen te screenen. De organisatie van de scholen (vakantieperiodes,
beschikbaarheid lokalen, beschikbaarheid leerkrachten) maakt het onmogelijk om op een
voltijdse basis te werken. Het voorziene aantal te screenen kinderen werd veelal niet
gehaald omdat nogal wat ouders geen toelating gaven voor het mondonderzoek. Een
bijsturing van het totaal aantal te screenen leerlingen was absoluut noodzakelijk en werd
beslist door NCTZ.

9.6. Wetenschappelijke evaluatie
Zie rapport Prof. Dr. Jacky Vanobbergen

10. Vergaderingen
Naast de wekelijkse vergaderingen met de logistieke en inhoudelijke cel werden er
verschillende evaluatievergaderingen georganiseerd voor meewerkende tandartsen en
assistenten. Dit was noodzakelijk om ervaringen te kunnen uitwisselen, activiteiten te
overlopen en gegeven boodschappen op elkaar af te stemmen.
Er werden uiteraard zeer veel leuke en soms minder leuke anekdotes boven gehaald.
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11. Contacten met overheidsinstanties
Eén of meerdere vergaderingen met:

1.1. VIGez
VIGez werd gecontacteerd voor de ondersteuning van de campagne en het wetenschappelijk
luik. Er werden een aantal vergaderingen gehouden rond het wetenschappelijk luik. Voor
het inhoudelijke van de campagne wil VIGez ad hoc bij staan met ondersteuning maar de
volledige campagne mee uitwerken is op zo een korte tijd niet haalbaar (pagina 293).

1.2. Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid
De Vlaamse overheid heeft geen doelstellingen rond mondgezondheid en binnen de andere
doelstellingen geen actiefocussen. Ze betreuren dat preventie gevoerd wordt de Federale
Overheid omdat dit een Vlaamse bevoegdheid is. Door de beperkte financiële middelen
waarover ze beschikken is er toch begrip en medewerking om de mondgezondheid van de
bevolking te verbeteren. Tevens wordt gevraagd om te werken binnen de bestaande
Vlaamse preventiestructuren en organisaties (pagina 294-296).

1.3. Kabinet Onderwijs
Het Kabinet van Onderwijs (aanbevelingsbrief pagina 26) zal de campagne volop steunen
maar vraagt ons aan te passen de onderwijsstructuren. Een gevolg hiervan zijn de
vergaderingen met CLB’s en onderwijsnetten.

1.4. VLOR
Bij de voorstelling van de campagne Glimlachen.be op de vergadering met de VLOR werd
de opmerking gemaakt dat we beter de normale administratieve weg hadden gevolgd bij de
start. Helaas was dit niet mogelijk wegens de deadline. Maar we mogen rekenen op de
steun.

1.5. CLB’s
Uit de vergadering blijken de CLB’s bereid te zijn om de informatie van de campagne mee
te verspreiden onder de scholen. Glimlachen.be zal om dit toe te laten de CLB’s inlichten
welke scholen er bezocht worden.

1.6. Kind & Gezin
De structuur en de lange termijnplanning van deze organisatie laat niet toe om te werken
met screening en sensibilisering op de consultatiebureau’s. Wel werd een sensibilisering van
de ouders en personeel (via handleiding) opgezet binnen de bestaande methodiek ‘Kind in
Beeld’ (pagina 255-268).

1.7. GO Onderwijs
Tijdens het overleg werd duidelijk dat de onderwijssector bereid is om mee te werken aan
structurele verankering van mondgezondheid op school. Helaas laat de structuur en de
werking van het onderwijs niet toe om snel een duurzame methodiek uit te werken en een
systeem van teach the teacher. Hiervoor zou een leerlijn van kleuters tot 18-jarigen moeten
uitgewerkt worden. De huidige opzet en de financiële middelen voor Glimlachen.be laten
dit echter niet toe. Maar de afspraken worden gemaakt om eerst te werken rond de
voorwaarden om nadien een duurzaam structurele verankering voor mondgezondheid
binnen het onderwijs te krijgen.
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12. Pers / Publicaties
12.1. Publicaties schoolbezoeken
Pagina 297-316
Nieuwsfragment in het VTM-nieuws op 9/12/2009
Nieuwsfragment in nieuws op regionale zender ATV (zie www.glimlachen.be)

12.2. Publicaties evenementen
Pagina 317-334

12.3. Publicaties andere



Lukaku promoot snoepgoed en tandenpoetsen (pagina 335-339).
Hoe tanden sportprestaties beïnvloeden (pagina 340-345)

13. Opmerkelijke reacties
13.1. Reacties van scholen












Heel erg bedankt voor het bezoek aan onze school, het was een leerrijke ervaring voor
de kinderen. Alles werd nog eens opgefrist en zo zijn ze er nog eens attent op gemaakt
hoe belangrijk een goede mondhygiëne wel is.
Graag willen wij nog een woordje van dank richten aan jullie team van 'Glimlachen.be'.
Voor ons waren dit 3 succesvolle dagen waarin de kinderen het belang van een goede
tandhygiëne en gezonde voeding mochten ervaren. De tandarts en assistente brachten
hun kennis over op niveau van onze type 2 kinderen. Ze brachten voldoende (en
afwisselend) materiaal en gadgets mee, ook het krijgen van een eigen tandenborstel
vonden de kinderen fijn! Leerkrachten konden zich voorbereiden met hulp van de
website, de posters van flos en bros kleurden onze school.
Jammer dat het project op zijn einde loopt, dus bij deze een warme oproep om dit
project niet te stoppen maar misschien te hernemen. Wij zijn alvast kandidaat!
Het viel op dat de dag nadien er een heleboel kinderen fruit meehadden. Ook water
gebruiken ze nu veel meer; geen sapjes meer tijdens de speeltijden. Bedankt!
We vinden dit een positief project en hopen dat het verder gezet kan worden in de
toekomst!
In de eerste plaats zijn wij u als school zeer erkentelijk dat wij opgenomen werden in
het sensibiliseringsproject. Op onze school is gezondheid prioritair, maar het is zeer
moeilijk om de leerlingen mee te krijgen als het over hygiëne gaat en zeker al als het
over tandhygiëne gaat. Ouders hebben zelf al geen goede mondhygiëne en dikwijls ligt
het dan ook moeilijk voor de kinderen(leerlingen). Wij zijn dus als school zeker
vragende partij om dit sensibiliseringsproject te kunnen verderzetten. Hopelijk ziet het
RIZIV in dat sensibiliseren veel kosten uitspaart. De bevindingen van IBSO Woudlucht
Heverlee rond dit project (en dit zowel van de leerlingen als van de leerkrachten) zijn
enorm positief.
Iedereen is zeer tevreden over de ganse lijn waarop de sensibilisering gebracht werd.
Het was goed om na de vorming te vernemen dat de leerlingen positief meegewerkt
hebben gedurende de ganse vorming. Alleen al door de aangepaste vorming op hun
maat zal dit blijven hangen en het zal de leerlingen zeker te goede komen.
Enkele leerlingen kwamen mij nog vragen naar materiaal dat zij van jullie zouden
krijgen? Iets wat de tandarts gebruikt heeft misschien? Ze hebben dus echt actief
deelgenomen en dat is prachtig!
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Wij als leerkrachten en leerlingen zijn erg enthousiast over jullie komst. We merken dat
deze sensibilisering nodig was en dat het leeft onder de leerlingen. Zo merkte ik dat
leerlingen spontaan over het tandenpoetsproject vertelden op de speelplaats en aan
elkaar vroegen of ze hun tanden poetsen. Wij zijn jullie dan ook erg dankbaar voor de
goede PowerPointpresentatie en uitleg gebracht op het niveau van onze leerlingen.
Jullie hebben er voor gezorgd dat dit duidelijk was voor elke leerling. Bedankt ook voor
het materiaal dat we mochten lenen en gebruiken die dag. Bedankt voor de goede
opvolging tijdens de voorbereidingen en tijdens het project zelf zoals: toezicht houden
bij het tanden poetsen. Wij hopen dat wij volgend schooljaar opnieuw op jullie kunnen
rekenen voor een volgende sensibilisering en hiermee een volgende groep jongeren op
een positieve manier kunnen sensibiliseren. Bedankt aan het hele team!
Ik wens jullie in naam van het hele schoolteam te bedanken voor alweer een zeer
boeiende en leerrijke dag. Zowel de kinderen als de leerkrachten waren enthousiast over
jullie aanpak. Leuk dat er telkens een nieuwe voorstelling is. Het blijft de kinderen
boeien en is een afspiegeling van jullie gedrevenheid. Alvast bedankt.
We merken een grote nood aan tandhygiënepreventie, zelfs al bij onze kleinste peuterskleuters zijn er kinderen met compleet zwarte-rotte tandjes... Vandaar dat we het project
graag al bij de kleuters willen starten. Veel kinderen zeggen zelfs thuis gewoon geen
tandenborstel te hebben...

13.2. Reacties van Glimlachen.be medewerkers
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Een zalige school om naartoe te gaan! De kids waren bij het binnenkomen van de zaal
muisstil, ik stond er versteld van! Nog nooit meegemaakt!
Toen ik "goeie morgen" zei antwoorden de lln: "goeie morgen juffrouw en twee
vriendjes" (de twee vriendjes waren Flos en Bros!).
Tussendoor vertelde de directeur dat er sinds vorig jaar (dankzij ons schoolbezoek) niks
anders meer mag gedronken worden op school dan water en ze zijn verplicht om fruit te
eten tijdens de speeltijden. Van alle ouders waren er een 6-tal die wat moeilijk deden
maar voor de rest vonden de ouders het een goed idee.
Tijdens de screening had de tandarts bij vrij veel kinderen erosie opgemerkt. Tijdens de
middagpauze hadden we al gezien hoeveel bakken fruitsap er in de berging stonden.
Toen we weggingen op de school, hebben we dit nog even aangekaart bij de directie.
Enkele dagen later hadden alle kinderen van de school een briefje meegekregen waarin
het drinken van fruitsap ten stelligste wordt afgeraden en wordt water én melk sterk
gepromoot. Enfin, morgen een nieuwe Glimlach-dag, hopelijk met hetzelfde leuke
resultaat...
De letterlijke tekst van de brief die alle ouders van de school gekregen hebben:
Naar aanleiding van het tandonderzoek vraagt de tandarts om het aanbod van gezoete
dranken op school te beperken zelfs niet meer aan te bieden. Wij willen hier deels
gevolg aan geven omwille van de gezondheid van de kinderen. Daarom vragen wij dat
de kinderen die 's middags op school blijven eten hun eigen drankje zouden
meebrengen (melk, water wordt sterk aanbevolen door de tandarts). Geef ook zo weinig
mogelijk snoep mee. Het liefst zouden wij hebben dat er gezonde snoep meegegeven
wordt (fruit).
Al onze leerkrachten waren zeer enthousiast, zowel over de voorstelling als het
onderzoek. Zelfs de klassen van de onderbouw konden 50\' aandachtig zijn door de
interactieve werkvormen. Een aantal leerkrachten zouden graag de powerpoint
gebruiken voor hun lessen over de tanden. Kan dit? Proficiat aan de medewerkers, voor
hun enthousiasme en vooral hun flexibiliteit!
Wij zijn zeer tevreden over inhoud en realisatie van dit project. Het wijst kinderen op
het belang van een verzorgd gebit.

13.3. Uit de kindermond
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