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De peters voor de nieuwe sensibiliseringscampagne
Glimlachen.be

18

voor de kinderen van 6 tot 11 jaar :

voor de jongeren van 12 tot 18 jaar :

Mega Mindy van Studio 100

RSC Anderlecht

Preventie
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Het VVT start binnenkort met een nieuwe sensibiliseringscampagne. Als tandarts zal u in de komende maanden en jaren
geconfronteerd worden met deze actie. Hoog tijd voor, in primeur, een eerste blik op wat komen gaat .
En… voelt u het kriebelen om mee te werken. Dat kan !
(inschrijvingsmodaliteiten: zie onderaan)
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peter voor de 6 tot 11 jarigen

peter voor de 12 tot 18 jarigen

Nieuwe campagne: Glimlachen.be
Het Project Glimlachen.be
Het project heeft als doel de mondgezondheid van kinderen en
jongeren in België te verbeteren via evidence based sensibiliseren van doelgroepen met het hoogste risico voor tand- en mond
aandoeningen. Bij dit project hoort een wetenschappelijke screening en evaluatie. Voor de wetenschappelijke ondersteuning mogen we beroep doen op Prof. J. Vanobbergen (UGent).
De campagne wil via repetitief sensibiliseren (gedurende 4 jaar)
de leerlingen overtuigen van het belang van een gezonde mond
en tanden, hen de nodige kennis en vaardigheden bijbrengen en
op die manier een gedragswijziging bekomen. Naast de leerlingen
worden eveneens de leerkrachten en de ouders betrokken.
Als partners voor mediaondersteuning verkregen we de medewerking van Studio 100 (Mega Mindy) en voetbalclub RSC Anderlecht.
We zijn enorm fier en dankbaar dat we op deze organisaties mogen
rekenen.
Als doelgroepen voor het project werd gekozen voor:
zeer jonge kinderen (pre-school kinderen 0-3j), hun ouders, verzorgers, …
8- tot 15-jarigen, ouders, leerkrachten,…
In beide leeftijdsgroepen wordt gestreefd naar zowel mond
gezondheidseducatie (voorlichting, opvoeding) als mondgezondheidsbevordering (ondersteunende maatregelen).

De sensibiliseringscampagne verloopt via een bezoek van de
tandmobiel en via een website www.glimlachen.be. De campagne
wordt gevoerd vanuit een positieve boodschap. “De tandarts zorgt
voor een gezond gebit en mooie lach”. “Een mooie glimlach doet
wonderen”. “Een gezonde mond is een noodzaak voor spreken,
eten, smaken, lachen en sociale contacten”.

Het Concept

• Preschool
Dit concept wordt nog besproken met Kind en Gezin.
De bedoeling is de sensibilisering te laten verlopen via de consultatiebureaus, en eveneens via het organiseren van infoavonden voor
begeleiders, verpleegkundigen, artsen, pediaters en apothekers
met de mogelijkheid om de tandmobiel te bezichtigen. Ook zullen
de tandheelkundige professionele zorgverleners getraind worden
in correcte zorgverlening of in het gericht doorverwijzen van hoog
risico kinderen (zie PWO)
We hopen u in een volgende editie van Contactpunt meer informatie te kunnen verschaffen.

• 8-15 jarige
Voor het project Glimlachen.be zullen 3 tandmobielen een bezoek
brengen aan 160 middelbare scholen en 320 lagere scholen voor
sensibilisering en screening. Elke tandmobiel wordt begeleid door
een tandarts en een hulpkracht.
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De leerlingen van 8 en 12 jaar worden gescreend en gedurende 4
jaar gevolgd. Bij het schoolbezoek wordt de ganse school betrokken door middel van actiespelletjes, opgebouwd rond vier thema’s:
voedingsgewoonten, mondhygiëne, regelmatig tandartsbezoek
en tenslotte de sociale aspecten en relatie met de algemene gezondheid. Bedoeling is bij de kinderen vragen op te wekken. Nadien kan de leerkracht (in de klas) met infoblaadjes en werkbladen
de vragen beantwoorden en de kennis rond mondgezondheid
overdragen.

Meewerken kan!
Wilt u meewerken of misschien uw tandartsassistent(e), echtgeno(o)
t(e), andere gezinsleden,…?
Het streefdoel is een ‘pool’ van tandartsen te creëren per provincie. Zo worden verre verplaatsingen vermeden en het aantal screeningdagen per tandarts beperkt.
We vermelden hieronder graag de profielen.

• Profiel tandarts:

• Het spelelement:
Voor de lagere school wordt het spelelement opgebouwd rond
de glimlach. De kinderen zullen actiespelletjes (zoals reuzetwister,
Torenbouwen,… ) spelen om Mega Mindy te helpen.
Voor de middelbare school wordt het opgebouwd rond mascottes.
Via ludieke actiespelletjes (blikken gooien, kegel dribbelen) zullen
de leerlingen fundamentele boodschappen rond mondgezondheid en mondhygiëne meekrijgen.

• de website: www.glimlachen.be

- gedurende enkele dagen per jaar de routine van de praktijk willen
doorbreken.
- graag omgaan met jongeren.
- zich tijdens de schooluren kunnen vrijmaken.
- bereid zijn zich te verplaatsen.
- bereid zijn een halve dag opleiding te volgen (donderdag 17/9/09
of donderdag 24/9/09 van 12 tot 17 u. Tandartsenhuis, Vrijheidslaan 61, 1000 Brussel).

• Profiel hulpkracht:

De website bevat een apart luik voor professionals en publiek. De
verschillende doelgroepen komen aan bod zoals jonge moeders,
leerkrachten, leerlingen, tandartsen …..
De website bevat adviezen, tips, games, lespakketten maar ook
links, achtergrondinfo, mogelijkheid tot feedback.

- sociaal vaardig zijn en interesse hebben in sensibilisering voor
mondgezondheid.
- basiskennis PC om screeningsdata in te brengen.
- rijbewijs (normaal, het voertuig is een Ford Transit)
- zeer flexibel in werktijd (deeltijds), zich tijdens de schooluren kunnen vrijmaken.
Bv.: verpleegkundigen, voedingsdeskundigen, tandartsen (in opleiding), tandartsassistenten, CLB-medewerkers,…

• Opleiding
De opleiding bestaat uit één halve dag en is absoluut noodzakelijk. Het doel van de opleiding is een kwaliteitsvolle
en eensluidende (callibratie) screening.
Opleidingen worden op de volgende data georganiseerd:
donderdag 17/9/09 en donderdag 24/9/09 van 12 tot 17 u in het Tandartsenhuis, Vrijheidslaan 61, 1000 Brussel
Inschrijven kan via www.tandarts.be

• Vergoeding
Uiteraard wordt een vergoeding voorzien voor de tandarts en de hulpkracht.

• Meer inlichtingen:

www.vvt.be

info@glimlachen.be
VVT-Glimlach, Vrijheidslaan 61, 1080 Brussel

• Aanmelden als medewerker tandarts of hulpkracht: www.tandarts.be en www.vvt.be
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Beste collega’s,
De maand november heeft een trieste reputatie. De uren
daglicht zijn drastisch ingekort sinds de zomertijd werd
verlaten, de weersomstandigheden lokken niet echt meer
naar buiten activiteiten, komt daarbovenop de herinnering aan onze dierbaren en de herdenking aan een van de
meest dramatische periodes die onze grootouders beleefden. November draagt niet veel argumenten om ons te
laten glimlachen. Nochtans …
Op 17 november start de grootse campagne Glimlachen.
be. In opvolging van de afgelopen KYS campagne zal
deze preventiecampagne, in een nieuwe look, de komende 4 jaar in talrijke scholen van het Vlaamse land
neerstrijken. Op de persconferentie zullen de logistieke
eenheden, de doelstellingen van het project en de
medewerkers aan de pers
worden voorgesteld. UiterM O N D I N
aard zal ook de verzamelde
tandheelkundige pers op
dit evenement niet mogen ontbreken.
U zal ongetwijfeld op een af andere dag de Glimlachen.
be mobiel op de weg ontmoeten, van – of op weg naar
een school. In de vakantieperiodes kan de bestemming
ook een andere activiteit aandoen waar onze jeugd massaal aanwezig is. De boodschap voor mondgezondheid
moet immers zoveel mogelijk onze kinderen en jongeren
bereiken.
Het logo voor deze campagne heeft u al leren kennen
in de vorige edities van dit Contactpunt. De Campagne
heeft een brede bewustwording voor mondgezondheid
van de schoolbevolking voor ogen. De wetenschappelijke

begeleiding en de effectmeting van dergelijke campagnes zullen ons uitgebreide gegevens verstrekken over de
impact van een dergelijke sensibiliseringscampagne. Het
RIZIV heeft voor dit project immers een belangrijk bedrag gereserveerd, waarvoor wij ook onze oprechte dank
betuigen.
Het VVT is uiterst tevreden dat de Glimlachen.be campagne kan worden aangekondigd. Hiermee wordt de statutair vastgelegde preventie doelstelling van het VVT
weer eens in een concreet project gerealiseerd. Mondgezondheid promoten is een opdracht voor iedere individuele tandarts, maar ook en zeker ook voor de beroepsorganisatie. Binnen uw VVT besteedt de ploeg Glimlachen.be
momenteel heel veel energie
aan de voorbereiding. In het
belang van de mondgezondheid uiteraard, maar evenzeer
A C T I E !
in uw belang, als tandarts, om
in aangenamere werkomstandigheden de mondgezondheid van onze Vlaamse kinderen te kunnen bestendigen. Wij hopen ten zeerste dat u
deze campagne een warm hart toedraagt. Wanneer u de
mobiel met de glimlach ergens ontmoet, aarzel niet even
de aandacht te trekken en uw collega en de hulpkracht
een opgestoken duim toe te sturen. Zij zullen die dag een
waardevolle boodschap en een belangrijke motivering
brengen bij de kinderen en jongeren . Glimlachen kan
wonderen doen, zelfs in donkere dagen.
Jean-Paul Michiels
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U zal er reeds over gehoord of gelezen hebben. Glimlachen.be, het nieuwe 4 jaar durende
sensibiliseringsproject van het VVT in opdracht van het RIZIV. Het project heeft tot doel
kinderen en jongeren te sensibiliseren voor mondgezondheid.
Voor dit project zullen 3 Tandmobielen middelbare en lagere scholen bezoeken voor
sensibilisering en screening. In voorpremière vindt u hieronder een afbeelding van de Tand
mobielen.
Elke Tandmobiel wordt begeleid door een tandarts en een hulpkracht, die de sensibiliserings
actie met bijhorende evaluatiescreening zullen uitvoeren.
De lancering van dit project is voorzien eind oktober 2009.
Zoals jullie konden lezen in CP september, heeft dit project ook een meter en een peter.
Studio 100 met Kabouter Plop voor de pre-school kinderen en Mega Mindy voor de 6- tot
11-jarigen. Voetbalclub Anderlecht wordt de peter voor de jongeren van 12 tot 18 jaar.
We hebben voor Anderlecht gekozen vooral omdat de mondgezondheid daar zeer hoog in het
vaandel gedragen wordt. De spelers worden er zeer intens gevolgd op het gebied van mond
gezondheid omdat ze ondervinding hebben met de weerslag ervan op “de vorm” van de spelers.
Bovendien is Anderlecht één van de weinige ploegen in dit land die een federale campagne kan
schragen en door zowel vriend als vijand toch op één of andere manier gerespecteerd wordt als
een grote broer.
Wilt u graag meewerken aan dit project, of misschien uw tandartsassistent(e), echtgeno(o)t(e)
of andere gezinsleden? Dat kan! We zoeken nog tandartsen en een hulpkracht (halftijds of vol
tijds) om de scholen te bezoeken.
U kan ons contacteren via info@glimlachen.be en deelnemen aan de vooropleiding voor de
screening op donderdag 12/11/2009 van 12u tot 17u in het Tandartsenhuis, Vrijheidslaan 61,
1081 Brussel. Inschrijven voor deze opleidingsnamiddag is noodzakelijk.
Wij hopen u te mogen verwelkomen bij ons project glimlachen.be
Het team met de Glimlach

Glimlachen.be • Verbond der Vlaamse Tandartsen vzw : Vrijheidslaan 61, 1081 Brussel • Tel : 0474/13 00 13 • Fax : 02/414 87 27
info@glimlachen.be • www.glimlachen.be

22

Persbericht

M O N D

I N

A C T I E

!

Glimlachen.be laat jongeren lachen... met de tanden bloot!
Midden december 2009 gaat het sensibiliseringsproject Glimlachen.be van start. Dit project van de federale overheid, met ondersteuning van de Vlaamse
Minister van Onderwijs, zal gedurende vier jaar jongeren bewuster maken van het belang van mondgezondheid. Het Verbond der Vlaamse Tandartsen vzw
voert het project uit en stuurt drie ‘tandmobielen’ op
pad om jaarlijks 18.000 jongeren te bereiken. Een wetenschappelijke studie van de Universiteit Gent meet
het effect van de campagne.

Mondgezondheid bij jongeren in de kijker
Glimlachen.be is een vier jaar durend initiatief dat het belang van mondgezondheid en mondhygiëne bij kinderen
en jongeren in de kijker zal zetten. “Het belang van een gezonde voeding, goede poetsgewoontes en een regelmatig
tandartsbezoek is nog te weinig bekend bij kinderen en
bij ouders”, vertelt Jean-Paul Souffriau van het Verbond der
Vlaamse Tandartsen (VVT). Uit een recent onderzoek van
het socialistisch ziekenfonds bij 5783 kinderen bleek dat
één op de vijf kinderen van acht tot negen jaar nog nooit
op tandartsbezoek gingen. En in het project ‘Tandje de
Voorste – Smile for Life’, een samenwerking van KULeuven,
UGent en Kind & Gezin, werd in 2009 vastgesteld dat één
op de vier kinderen van vijf jaar oud nog nooit bij de tandarts ging. “Glimlachen.be wil de kennis over mondgezondheid en het belang ervan bijspijkeren, bij jongeren, leerkrachten en ouders, en daarmee een verandering teweegbrengen in het gedrag.”

Tandmobielen
Concreet zal de sensibiliseringsactie jaarlijks 18.000 jongeren uit het lager en middelbaar onderwijs (van 6 tot
18 jaar oud) bereiken. Drie tandmobielen worden op pad
gestuurd met een tandarts en hulpkracht naar scholen en
allerhande evenementen voor kinderen en jongeren, zoals
Pennenzakkenrock. Met ludieke spelletjes, zoals een bijzondere versie van Twister of Scrabble, zullen de jongeren
spelenderwijs meer vernemen over mondhygiëne. Naast
het bezoek van de tandmobiel aan de scholen en de aanwezigheid op evenementen worden ook extra acties en
informatiemomenten over mondgezondheid uitgewerkt,
zowel op school als daarbuiten. Scholen die meewerken
aan het project krijgen op het einde van de vier jaar het
label van “tandvriendelijke school”.

Online campagne
Een interactieve website, www.glimlachen.be, met informatie, tips en leuke wedstrijden voor scholen en jongeren
zet het project kracht bij. Een grappige virale campagne in
3D met animatiefiguurtjes ‘Flos & Bros’ daagt de jongeren
uit om zelf creatief te zijn en leuke slogans en scenario’s uit
te werken in de filmpjes. In alle communicatie en online
acties speelt het project in op de leefwereld en interesses
van jongeren en is de sensibilisering op maat van de doelgroep uitgewerkt.
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Mega Mindy en RSC Anderlecht
Ambassadeurs van de campagne zijn kinderidool Mega
Mindy en voetbalploeg RSC Anderlecht. Zij steunen het initiatief via hun eigen communicatiekanalen, maar zullen niet
rechtstreeks in het lessenpakket van de scholen worden opgenomen.

Wetenschappelijk onderzoek naar effect
Om het effect van de campagne te meten, volgt een research
team van de Universiteit Gent, onder leiding van Prof. Dr. J.
Vanobbergen, gedurende vier jaar een specifieke groep van
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kinderen. De geselecteerde doelgroep zijn de kinderen uit
het derde leerjaar van het basisonderwijs (ongeveer acht
jaar oud) of het eerste jaar van het secundair onderwijs (ongeveer twaalf jaar oud). Bij deze groep doet een tandarts
jaarlijks een mondonderzoek. En de kinderen vullen een
vragenlijst die peilt naar hun poetsgedrag en kennis. Ook bij
de ouders van deze groep kinderen wordt de attitude inzake mondgezondheid jaarlijks geëvalueerd. De bevindingen
zullen vergeleken worden met die bij een controlegroep die
niet in het project is opgenomen. De studie wil zo een licht
werpen op de effecten van het initiatief.

Contactpunt januari 2010
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Toespraak door Minister Pascal Smet, Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel,
op de persconferentie in Anderlecht op 9 december 2009.
Goedemiddag
In Vlaanderen is bij meer dan de helft van de zevenjarigen het melkgebit aangetast. Op de leeftijd van tien jaar stelt men bij één op drie
Vlaamse kinderen ontwikkeling van tandbederf vast. Slechts ongeveer een derde van onze twaalfjarigen beschikt over een gebit zonder
tandbederf.
Vlaamse kinderen starten ook te laat met het poetsen van hun tanden
of poetsen gewoonweg niet, te weinig of verkeerd. Ze verbruiken te
veel zoete snacks en suikerhoudende dranken tussen de maaltijden
door. Hun ouders helpen te weinig bij het tandpoetsen. Meer dan 10
procent van de kinderen brengt voor het zevende levensjaar geen enkel bezoek aan de tandarts.
Het is bovendien wetenschappelijk voldoende bewezen dat tandbederf op termijn kan leiden tot een
slechte gezondheid. Denk maar aan infecties van
kaakbeenderen, maagproblemen en problemen met
de hartkleppen.
De aandacht voor een goede tand -en mondhygiëne
moet worden aangeleerd van jongs af aan! De ouders
dragen daar uiteraard toe bij, maar ook de school is
heel belangrijk! We verwachten daarom van scholen
dat ze werken aan een gezondheidsbeleid. Dit beleid
vertrekt vanuit de eindtermen en ontwikkelingsdoelen. Deze stellen dat leerlingen in staat moeten zijn
om een gezonde leefstijl aan te nemen. Mond- en
tandhygiëne maken hiervan integraal deel uit. Meer,
het kan niet losgekoppeld worden van andere thema’s uit het gezondheidsbeleid. Ik denk onder meer aan het thema ‘gezonde en evenwichtige voeding’. Het is immers niet alleen van belang dat leerlingen
goede poetstechnieken onder de knie krijgen, het is ook van belang te
weten welke voedingsmiddelen goed zijn voor de tanden. Of Het thema roken bijvoorbeeld kan in verband worden gebracht met gezonde
tanden. En er kan ook aandacht zijn voor een mooi en gezond gebit
wanneer de scholen werken aan het welbevinden van hun leerlingen
en sociale vaardigheden.
In een goed uitgewerkt gezondheidsbeleid op school worden er, naast
activiteiten in de klas, ook structurele maatregelen genomen en goede
afspraken gemaakt met ouders en leerlingen. Een school kan dan bijvoorbeeld samen met ouders en leerlingen beslissen om suikerrijke
drankjes te weren en zodoende ook een bijdrage leveren aan het terugdringen van problemen in verband met tanden. Dit zijn slechts
enkele voorbeelden.

Centra voor leerlingenbegeleiding
Preventie alleen, is natuurlijk onvoldoende. Problemen in verband
met de mondgezondheid moeten ook tijdig worden opgespoord om
ernstige ziektes te voorkomen en kosten voor behandeling te vermijden. Hier nemen de CLB een belangrijke taak op.
Tijdens het medisch onderzoek screenen de CLB’s de tanden van
de leerlingen en verwijzen eventueel door. Ter ondersteuning van
het werk van de CLB’s werd er zeer recent door de Vlaamse Wetenschappelijke Vereniging voor Jeugdgezondheidszorg gewerkt aan een
standaard voor mondgezondheid. Deze standaard is, net als andere
standaarden zoals bijvoorbeeld voor de visus, een wetenschappelijk
onderbouwde handleiding voor de opvolging van de
ontwikkeling van de tanden bij kinderen in het algemeen. Er gebeurt dus al heel wat.
En vanaf vandaag krijgen scholen en CLB’s er een
partner bij. Ze krijgen de gelegenheid om voor
mond- en tandhygiëne samen te werken met het
Verbond der Vlaamse Tandartsen in de campagne
‘Glimlachen.be’. Dat kan volgens mij het werk van
scholen en CLB’s alleen maar versterken. Het Verbond der Vlaamse Tandartsen is hiermee niet aan
zijn proefstuk toe. Eerder was er al de actie Kys.be
die de afgelopen jaren veel scholen bereikte.
Met de campagne Glimlachen.be bereiken we leerkrachten van het lager en het secundair onderwijs en
bieden we hen instrumenten aan die hen kunnen helpen een aantal eindtermen in verband met mondhygiëne te bereiken.
Ik wens de VVT van harte proficiat met de start van de campagne en
wil hen uitdrukkelijk danken om ook mee aan de kar te trekken van
het gezondheidsbeleid.

Slot
Een goede tand- en mondhygiëne hebben verschillende voordelen.
Napoleon wist dat al zeer goed: hij gaf regelmatig cadeautjes aan zijn
vrouw die haar in staat stelden om voor een mooi gebit te zorgen.
Vandaag krijgen de scholen ook een cadeau, namelijk een partner
die ze kunnen aanspreken om met kinderen en jongeren te werken
aan een goede instelling ten opzichte van hun gebit. De actie van het
Verbond der Vlaamse Tandartsen maakt het mee mogelijk dat kinderen en jongeren met een mooie gave glimlach door het leven kunnen
gaan. Dat is, denk ik, een mooi streefdoel.
Ik dank u.
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Vlaams minister van Onderwijs,
Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel
Koning Albert fl-Iaan 15, 1210 Brussel
Tel. 02 552 68 00 - Fax 02 552 68 01
kabinet.smet@vlaanderen .be

Aan de directeur

uw bericht van

uw kenmerk

bijlagen

ons kenmerk
OND/ED/WV

vragen naar I e-mail
Wim Van Rompu
Wim. vanrompu@vlaandcren.be

telefoonnummer
021552.68.86
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datum
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-1(1..

200

Betreft: Glimlachen.be

Geachte

Hierbij treft u meer infonnatie aan over een nieuw project van het Verbond der Vlaamse
Tandartsen getiteld 'Glimlacqen.be'. Het vorige sensibiJiseringsproject 'KYS.be'
dat voorbije jaren vele scholen wist te bereiken, was een groot succes. Hierop wil het
I
Verbond der Vlaamse Tandartsen nu verder bouwen.
'Glimlachen.be' is een sensibiliseringsproject over mondgezondheid dat kan aansluiten
bij het gezondheidsbeleid van uw school. Glimlachen.be streeft er naar om de leerkrachten
van het lager en het seClmdair onderwijs instrumenten aan te bieden die hen kunnen helpen
een aantal eindtennen te bereiken. Het project wordt wetenschappelijk opgevolgd.
en om met uw school deel te nemen aan dit nieuwe project.

n Onderwjs, Jeugd, Gelijke kansen en Brussel

http://www.vlaanderen.be/regering
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212
148
47
17

2583
231

Totaal gesensibiliseerden op evenementen
Totaal gescreenden op evenementen

Aantal bezochte scholen
Aantal geselecteerde bezochte scholen
Aantal niet geselecteerde bezochte scholen
Aantal bezochte controlescholen

25 068
5 062

400
379
21

# leerlingen

Totaal gesensibiliseerden tijdens schoolbezoeken
Totaal gescreenden tijdens schoolbezoeken

Geselecteerde scholen (Prof. J. Vanobbergen)
Geselecteerde sensibilisering + screeningscholen
Geselecteerde Controlescholen

# scholen

STAND VAN ZAKEN VVT GLIMLACHEN.BE JAAR 1 tot 31/01/2011

28

243
143
79
16
5

4232
232

Totaal gesensibiliseerden op evenementen
Totaal gescreenden op evenementen

Aantal bezochte scholen
Aantal geselecteerde bezochte scholen
Aantal niet geselecteerde bezochte scholen
Aantal bezochte controlescholen jaar 1
Aantal bezochte controlescholen jaar 2

27959
5259

400
379
21
22

# leerlingen

Totaal gesensibiliseerden tijdens schoolbezoeken
Totaal gescreenden tijdens schoolbezoeken

Geselecteerde scholen (Prof. J. Vanobbergen)
Geselecteerde sensibilisering + screeningscholen
Geselecteerde Controlescholen jaar 1
Geselecteerde Controlescholen jaar 2

# scholen

STAND VAN ZAKEN VVT GLIMLACHEN.BE JAAR 2: tot 31/01/2012

29

267
142
106
19

2692
287

Totaal gesensibiliseerden op evenementen
Totaal gescreenden op evenementen

Aantal bezochte scholen
Aantal geselecteerde bezochte scholen
Aantal niet geselecteerde bezochte scholen
Aantal bezochte controlescholen

32942
5963

400
379
21

# leerlingen

Totaal gesensibiliseerden tijdens schoolbezoeken
Totaal gescreenden tijdens schoolbezoeken

Geselecteerde scholen (Prof. J. Vanobbergen)
Geselecteerde sensibilisering + screeningscholen
Geselecteerde Controlescholen

# scholen

STAND VAN ZAKEN VVT GLIMLACHEN.BE JAAR 3: tot 31/01/2013
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119
49
46
24

5259
290

Totaal gesensibiliseerden op evenementen
Totaal gescreenden op evenementen

Aantal bezochte scholen
Aantal geselecteerde bezochte scholen
Aantal niet geselecteerde bezochte scholen
Aantal bezochte controlescholen

13096
2572

400
379
21

# leerlingen

Totaal gesensibiliseerden tijdens schoolbezoeken
Totaal gescreenden tijdens schoolbezoeken

Geselecteerde scholen (Prof. J. Vanobbergen)
Geselecteerde sensibilisering + screeningscholen
Geselecteerde Controlescholen

# scholen

STAND VAN ZAKEN VVT GLIMLACHEN.BE JAAR 4: van 1/02/2013 tot 30/09/2013

31

113 831
19 896

TOTAAL AANTAL GESENSIBILISEERD
TOTAAL AANTAL GESCREEND
841

14 766
1 040

Totaal gesensibiliseerden op evenementen
Totaal gescreenden op evenementen

Aantal bezochte scholen

99 065
18 856

# leerlingen

Totaal gesensibiliseerden tijdens schoolbezoeken
Totaal gescreenden tijdens schoolbezoeken

# scholen

AANTAL GESENSIBILISEERDEN EN GESCREENDEN TIJDENS 4 JAAR GLIMLACHEN.BE
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Naam school
Instituut Anneessens - Funck
Koningin Astridschool
Maria Assumptalyceum
BSGO Mozaïek
Koninklijk Atheneum Emanuel Hiel
VBS Sint-Gillis
De Groene School
Koninklijk Atheneum Anderlecht
Paasstage Anderlecht
VBS voor Buitengewoon Onderwijs - SPES
VBS Voorzienigheidsschool
BLO Sint Jozefschool
Lagere School van het Gemeenschapsonderwijs
VBS Sint-Martinus
Gemeentelijke Basisschool -De kadeekes
Gemeentelijke Basisschool
Basisschool t' Overbeek
VBSSint-Michielsschool
BGO Kasteel Beiaardschool
MPI van het Gemeenschapsonderwijs - Heemschool
Don Bosco Technisch Instituut
Buitengewoon Onderwijs -Don Bosco
Basisschool Markevallei
BGO Markevallei Herne
Gemeentelijke Basisschool - De Regenboog
VBS - De Bloesem
VBS - De Bloesem
VBS
BSGO Freinetschool De Boomhut
GBS Walfergem
Buitengewoon Secundair Onderwijs Maria Assumpta
MOZA-IK
Koninklijk Technisch Atheneum
Buitengewoon Onderwijs van het GO -De Eekhoorn
VBS Mater Dei
BS De Regenboog
BS 't Lessenaartje
VBS Sint-Jan Teralfene vzw

Straat+nr
Groot Eiland 39
Mutsaardlaan 69
Stalkruidlaan 1
Van Ysendyckstraat 24
Charles Gilisquetlaan 34
Montenegrostraat 21
Bloeistraat 41
Sint-Guidostraat 73
Bergensesteenweg 1421
Bijz. LO
Verheydenstraat 39
Lager
Georges Moreaustraat 104
Bijz. LO
Vandernootstraat 52
Lager
Toverfluitstraat 19
Lager
Palokestraat 79
Lager
Herkoliersstraat 68
Lager
Koning Boudewijnplein 3
Lager
Van Overbekelaan 229
Lager
Leopold I straat 362
Lager
Kruipweg 23
Bijz. LO
Koning Albertlaan 181
Secundair Guldendallaan 90
Bijz. LO
Lenniksesteenweg 2
Lager
Waardestraat 17
Lager
Edingsesteenweg 9_A
Lager
Steenweg Asse 162
Lager
Kapellestraat 18
Lager
Stationsstraat 51
Lager
Gustave Gibonstraat 1_A
Lager
Oude Postweg 76
Lager
Stevensveld 16
Bijz. SO
Heiveld 15
Bijz. LO
Heiveld 17
Secundair Kleemputtenstraat 20
Bijz. LO
Is. Meyskensstraat 75
Lager
Zalighedenlaan 16
Lager
Driesstraat 9
Lager
Ternatsestraat 9
Lager
Balleistraat 20

type
Secundair
Lager
Secundair
Lager
Secundair
Lager
Lager
Secundair

Postcode
1000
1020
1020
1030
1030
1060
1070
1070
1070
1070
1070
1080
1080
1080
1081
1082
1083
1090
1120
1120
1150
1500
1540
1540
1540
1540
1540
1600
1652
1730
1745
1745
1770
1780
1780
1790
1790
1790

Gemeente
BRUSSEL-STAD
LAKEN
LAKEN
SCHAARBEEK
SCHAARBEEK
SINT-GILLIS
ANDERLECHT
ANDERLECHT
Anderlecht
ANDERLECHT
ANDERLECHT
SINT-JANS-MOLENBEEK
SINT-JANS-MOLENBEEK
SINT-JANS-MOLENBEEK
KOEKELBERG
SINT-AGATHA-BERCHEM
Ganshoren
JETTE
NEDER-OVER-HEEMBEEK
NEDER-OVER-HEEMBEEK
SINT-PIETERS-WOLUWE
HALLE
HERNE
HERNE
HERFELINGEN
HERNE
HERNE
SINT-PIETERS-LEEUW
ALSEMBERG
ASSE
OPWIJK
OPWIJK
LIEDEKERKE
WEMMEL
WEMMEL
TERALFENE
Essene
AFFLIGEM
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Gemeentelijke Basisschool Piramide
VBS - De Windroos
VBS ZAVO
VBS ZAVO
Stedelijk Instituut voor Handel en Ambachten
VBS -De Dames
Vrije Lagere School -Sint-Jan Berchmanscollege
Basisschool De Zonnebloem
Stedelijke Lagere School De Spiegel
Vrije Lagere School Pius X
Gemeentelijke Basisschool de zwemschool
De SpitsTehuis voor schipperskinderen
Gemeentelijke Basisschool De Evenaar
Gemeentelijke Basisschool
Gemeentelijke Basisschool -De Speelvogel
SB Het Gryspeertje
VBS Axi Joma
Vrije Basisoefenschool
Gemeentelijke Lagere School
Gemeentelijke Basisschool De Klinker
Basisschool De Luchtballon
VBS
BGO - Driehoek
Technisch Instituut Scheppers
BLO Instituut Mevrouw Govaerts
VBS
VBS Booischot
VBS -De Graankorrel
VBS Klavertje vier-sel
Vrije Lagere School Windekind
Heilig Grafinstituut
Stedelijke Handelsschool Turnhout
Instituut Spijker
RSCA Hoogstraten
Basisschool 't Park
GBS Klimop
Pennenzakkenrock
VBS -Kompas
BGO -De Boomgaard
Lager
Lager

Lager
Lager

Lager
Lager
Lager
Lager
Secundair
Lager
Lager
Lager
Lager
Lager
Lager
Lager
Lager
Lager
Lager
Lager
Lager
Lager
Lager
Lager
Lager
Lager
Lager
Secundair
Bijz. LO
Lager
Lager
Lager
Lager
Lager
Secundair
Secundair
Secundair

Mulslaan 2
Cornelis Peetersstraat 6
Heidestraat 2
Hoogstraat 1
Eikenstraat 8
Lange Nieuwstraat 74
Jodenstraat 15
Van Trierstraat 28
Belgiëlei 99
VIIde-Olympiadelaan 25
Quebecstraat 3
Thonetlaan 106
Constitutiestraat 61
Albert Bevernagelei 65
Schotensesteenweg 138
De Gryspeerstraat 84
Sint-Fredegandusstraat 32
Turnhoutsebaan 430
Te Boelaarpark 5
Jan Frans Stynenlei 8_B
Borrewaterstraat 70
Maantjessteenweg 130
Kloosterstraat 39
Scheppersstraat 9
Kastanjedreef 12
P. Mellaertsstraat 32
Ter Laken 7
Blaubergsesteenweg 172
Veerstraat 59
Markt 19
Apostoliekenstraat 26
Parklaan 52
Lindendreef 37
Vrijheid 234
Herentalsebaan 54
Ginderbuiten 212
Zilvermeerlaan 2
Diestseweg 34F
Veldstraat 81

1820
1830
1930
1930
2000
2000
2000
2018
2018
2020
2030
2050
2060
2100
2100
2100
2100
2110
2140
2150
2170
2170
2180
2200
2220
2220
2221
2230
2240
2290
2300
2300
2320
2320
2390
2400
2400
2440
2450

STEENOKKERZEEL
MACHELEN
Zaventem
ZAVENTEM
ANTWERPEN 1
ANTWERPEN 1
ANTWERPEN 1
Antwerpen
ANTWERPEN 1
ANTWERPEN 2
ANTWERPEN 3
ANTWERPEN 5
ANTWERPEN 6
DEURNE
DEURNE
DEURNE
DEURNE
WIJNEGEM
BORGERHOUT
BORSBEEK
Merksem
MERKSEM
EKEREN
HERENTALS
HEIST-OP-DEN-BERG
HEIST-OP-DEN-BERG
BOOISCHOT
HERSELT
VIERSEL
VORSELAAR
TURNHOUT
TURNHOUT
HOOGSTRATEN
Hoogstraten
MALLE
MOL
Mol
GEEL
MEERHOUT
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BG Het Klepperke
Gemeentelijke Basisschool -De Twinkeling
VBS
BGO De Schans
VBS De Ceder
GBS 't Kofschip
Gemeentelijke Basisschool
Stedelijke basisschool De Zonnebloem
Stedelijke Basisschool Prins Boudewijn
VBS - Johannes
Stedelijke Basisschool Het Kompas
Basisschool Victor Van De Walle
PTS Campus Mechelen
VBS
VBS
Vrije Lagere School Sint-Romboutscollege
VBS
VBS Sint-Jan
Buitengewoon Onderwijs van het GO -Groenlaar
Buitengewoon Onderwijs van het GO -Groenlaar
BuSO Groenlaar
VBS De Wingerd
BSBO Groenlaar
VBS Sint-Hubertus
BSBO Groenlaar
Provinciale Technische Scholen
BGO 't Kasteeltje
VBS -Klavertjevier
VBS Sint-Carolus
Basisschool De Schorre
Koninklijk Atheneum
Vrije Lagere School
Vrije Lagere School Mariaberg
VBS -De Linde
Koninklijk Technisch Atheneum
VBS -Mater Dei
BGO - De Stappe
VBS Maria-Middelares
BGO -Vennebos

Lager
Lager
Lager
Lager
Lager
Lager
Lager
lager
Lager
Lager
Lager
Lager
Secundair
Lager
Lager
Lager
Lager
Lager
Bijz. LO
Bijz. LO
Bijz. SO
Lager
Bijz. LO
Lager
Bijz. LO
Secundair
Lager
Lager
Lager
Lager
Secundair
Lager
Lager
Lager
Secundair
Lager
Lager
Lager
Lager

Boudewijnlaan 15/1
Ossenberg 100
Dorpsplaats 5
Kruisschanslei 42
Emblemsesteenweg 1a
Kwakkelenberg 53
Letterkundestraat 39
Boomsesteenweg 387
Spoorweglaan 145
Frans Stienletlaan 39
Montessoristraat 15
Brusselsesteenweg 168
Antwerpsesteenweg 145
Colomalaan 3
Vredestraat 40
Veemarkt 56
Mechelsesteenweg 226
Kardinaal Cardijnlaan 1a
Predikherenhoevestraat 31
Rozenlaan 31
Predikherenhoevestraat 31
Molenstraat 6
Wierickstraat 56
Kerkstraat 15
Dirkputstraat 428
Beukenlaan 44_1
Molenstraat 7
Breendonk-Dorp 94
Kloosterstraat 1
Jan Van Droogenbroeckstraat 49
Emiel Blangenoisstraat 2
Moerkantsebaan 287
Kloosterstraat 76
Achterbroeksteenweg 190
Prins Kavellei 98
Della Faillestraat 16
Geelvinckstraat 15
Hogebaan 2
Kasteeldreef

2490
2490
2531
2550
2560
2570
2610
2610
2610
2610
2660
2800
2800
2800
2800
2800
2830
2830
2840
2840
2840
2840
2845
2845
2850
2850
2870
2870
2870
2890
2900
2910
2910
2920
2930
2930
2940
2960
2970

BALEN
BALEN
VREMDE
KONTICH
KESSEL
DUFFEL
WILRIJK
Wilrijk
WILRIJK
WILRIJK
HOBOKEN
MECHELEN
MECHELEN
MECHELEN
Mechelen
MECHELEN
BLAASVELD
TISSELT
REET
REET
REET
REET
NIEL
NIEL
BOOM
BOOM
PUURS
BREENDONK
RUISBROEK
SINT-AMANDS
SCHOTEN
Essen-Hoek
ESSEN
ACHTERBROEK
BRASSCHAAT
BRASSCHAAT
STABROEK
SINT-JOB-IN-'T-GOOR
SCHILDE
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Xplo-Vennebos
Basisschool Grasmus
BGO De Klare Bron
Don Bosco Groenveld
IBSO Woudlucht
Basisschool Hertog Karel - Langveld
Basisschool Hertog Karel-Putkapel
BGO 't Kasteeltje
VBS -De Klinker
BGO - De Cocon
Diocesane Middenschool
Gemeentelijke Basisschool
VBS De Zonnebloem
VBS - De Hazelaar
VBS - De Kameleon
VBS voor Buitengewoon Onderwijs - De Berk
VBS 't Kabaske
Buitengewoon Onderwijs van het GO -Schakelschool
VBS voor Buitengewoon Onderwijs -Buidtelberg
Buitengewoon Onderwijs van het GO -Heideland
BGO - De Luchtballon
BGO - De Schans
Gemeentelijke Basisschool Beekbeemden
Gemeentelijke Lagere School -De Zonnebloem
BGO
VIBO Sint Barbara
Gemeentelijke Basisschool - De Hoeksteen
BGO - Papillon
VBS
VBS De Bladwijzer -Imvowa vzw
VBS Sint-Albertus
VBS Sint-Willibrordus
VBS - LanklaarDe Startbaan
VBS - Stokkem
BGO De Lettertuin
VBS Floor en Tijn
BSGO De Boomgaard
VBS - Spelenderwijs
Basisschool De Springplank

Lager
lager
Lager
Secundair
Bijz. SO
Lager
Lager
Lager
Lager
Lager
Secundair
Lager
Lager
Lager
Lager
Bijz. LO
Lager
Bijz. LO
Bijz. LO
Bijz. LO
Lager
Lager
Lager
Lager
Lager
Bijz. SO
Lager
Lager
Lager
Lager
Lager
Lager
Lager
Lager
Lager
Lager
Lager
Lager
Lager

Oudebaan 153
Grasmushof 5
Jules Vandenbemptlaan 14
Groenveldstraat 44
Prosperdreef 3
Bornestraat 30
Hoogveldweg 5
Stafh. Braffortlaan 6
Torenstraat 62
Veldonkstraat 10
Mariëndaalstraat 44
Kerkomsesteenweg 45
Oude Diestsestraat 4
Persoonstraat 1
Vorstlaan 6
Kloosterbeekstraat 7
Diestersteenweg 237
Larestraat 15
Wildrozenstraat 17
Westlaan 191
Kortstraat 19
Schansstraat 137
Beekbeemdenhof 1
Geneikenstraat 15
Salviastraat
Mijnschoolstraat 63
Vossenhoek 10
Toekomststraat 45
Halmstraat 7
Schoolstraat 2
Kerkplein 3
Langstraat 30
Groenstraat 22
Gallestraat 6
Weg naar Opoeteren 13
Floxstraat 4
Kiëstraat 1
Loostraat 13
Scholtisplein 21

2970
3000
3001
3001
3001
3012
3012
3090
3110
3120
3290
3370
3473
3500
3500
3500
3510
3511
3530
3550
3550
3550
3550
3560
3580
3580
3581
3590
3600
3600
3600
3630
3650
3650
3660
3660
3670
3670
3680

Schilde
Leuven
HEVERLEE
HEVERLEE
HEVERLEE
WILSELE
WILSELE
OVERIJSE
ROTSELAAR
TREMELO
DIEST
BOUTERSEM
WAANRODE
HASSELT
SINT-LAMBRECHTS-HERK
HASSELT
KERMT
KURINGEN
HOUTHALEN-HELCHTEREN
ZOLDER
HEUSDEN
HEUSDEN
ZOLDER
LUMMEN
BERINGEN
BERINGEN
BEVERLO
DIEPENBEEK
GENK
GENK
GENK
EISDEN
DILSEN-STOKKEM
DILSEN-STOKKEM
OPGLABBEEK
OPGLABBEEK
MEEUWEN-GRUITRODE
MEEUWEN-GRUITRODE
MAASEIK
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VBS
VBS De Wissel
Buitengewoon Onderwijs van het GO -De Zonnestraal
Basisschool Het Blavierke
Onze-Lieve-Vrouw 2
Scholengroep OLV Campus Tuinbouwschool
VBS 't Nieverke
Centrale Vrije School
VBS
BS De Regent
BGO De Wingerd
BGO Kla4tje
Basisschool De Horizon
Vrije Lagere School - De Zandkorrel
VBS Reppel
Sint-Augustinusinstituut BSO/TSO
VBS De Wissel
Basisschool De Letterberg
Middenschool Campus Russelberg
Buitengewoon Onderwijs - De Regenboog
Buitengewoon Secundair Onderwijs Sint-Elisabeth
VBS
Vrije Basisschool De Leeuw
Basisschool Zwinstede-De Zeeparel
Gemeentelijke Basisschool Het Anker
VBS Roezemoes
Dr. E. Moreauxschool
MPI De Vloedlijn
O.-L.-Vrouwecollege Vuurtoren
Vrije Lagere School - Westdiep
Basisschool Einstein
Gemeentelijke Basisschool 't Klavertje
Mpi De Zandkorrel
BGO - Drie Hofsteden
MPI van het Gemeenschapsonderwijs - Pottelberg
Vrij Technisch Instituut 3
Gemeentelijke Basisschool
VBS Belgiek
De Klimop

Lager
Lager
Bijz. LO
Lager
Secundair
Secundair
Lager
lager
Lager
Lager
Lager
Lager
Lager
Lager
Lager
Secundair
Lager
Lager
Secundair
Bijz. LO
Bijz. SO
Lager
lager
Lager
Lager
Lager
Lager
Bijz. LO
Lager
Lager
Lager
Lager
BLO
Lager
Bijz. LO
Secundair
Lager
Lager
Bijz. LO

Ophovenstraat 71
Maaseikerlaan 2_A
Hasseltsesteenweg 135
Stokstraat 1
Diestersteenweg 146
Diestersteenweg 146
Kerkstraat 126
Kloosterstraat 4
Ridderstraat 13
Nielstraat 1A
Leopoldlaan 45
Mudakkers 25
Koleneind 1
Twaalf septemberstraat 9
Bergerheidestraat 4
Sint-Jacobstraat 12
Opitterkiezel 240a
Gerhagenstraat 62
Gerhagenstraat 58
Stationsstraat 5
Steenovenstraat 20
Groenestraat 29
P. Staelensstraat 3A
Piers de Raveschootlaan 54
Pannenstraat 132
Zustersstraat 9
Thomas Van Loostraat 56
Maurits Sabbestraat 2
Stanleylaan 55
Prof. Mac Leodstraat 11
Einsteinlaan 1
Brugsesteenweg 2
Boedtslaan 14
Minister De Taeyelaan 11
Pottelberg 5
Beekstraat 21
Gasthuisstraat 30
Breestraat 65
Th.Toyeplein 9

3680
3680
3700
3800
3800
3800
3850
3870
3870
3890
3900
3920
3930
3940
3950
3960
3960
3980
3980
3980
3990
8210
8210
8300
8301
8380
8400
8400
8400
8400
8420
8420
8480
8500
8500
8500
8520
8540
8550

NEEROETEREN
NEEROETEREN
TONGEREN
ZEPPEREN
SINT-TRUIDEN
SINT-TRUIDEN
NIEUWERKERKEN
Heers
HEERS
GINGELOM
OVERPELT
LOMMEL
HAMONT-ACHEL
HECHTEL
BOCHOLT
BREE
OPITTER
TESSENDERLO
TESSENDERLO
TESSENDERLO
WIJCHMAAL
ZEDELGEM
Zedelgem
KNOKKE-HEIST
HEIST-AAN-ZEE
ZEEBRUGGE
OOSTENDE
OOSTENDE
OOSTENDE
OOSTENDE
DE HAAN
WENDUINE
Eernegem
KORTRIJK
KORTRIJK
KORTRIJK
KUURNE
DEERLIJK
ZWEVEGEM
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Buitengewoon Onderwijs De Waterlelie
Gemeentelijke Basisschool
Gemeentelijke Basisschool
VBS
VBS - De Tweesprong
VBS Elle
Vrije Basisschool De Tweesprong
Basisschool Atheneum Veurne
Basisschool Atheneum Veurne
Koninklijk Atheneum Veurne
Buitengewoon Onderwijs De Strandloper
Hotelschool Ter Duinen
VBS Bovekerke
VBS De Mokker
VBS De Negensprong
Basisschool De Libel
Vrij Technisch Instituut
VBS De Vliegeraar
GBS De Notelaar
MPI van het Gemeenschapsonderwijs - De Bevertjes
VBS
VBS - Wildenburg
Instituut Sancta Maria
BGO-Regenboog
VBS Gaverke-College
VBS Gaverke-College
Stedelijke Basisschool Desselgem
Vrij Technisch Instituut 2
Gemeenteschool Rekkem
BSBO De Vlier
BSBO De Vlier
VBS Westouter
VBS De Biesweide
Gemeentelijke Basisschool -De Dialoog
Buitengewoon Onderwijs Het Kompas
Vrije Lagere School
VBS
BGO - De Watertoren
MPI van het Gemeenschapsonderwijs - Zonneken

Bijz. LO
Lager
Lager
Lager
Lager
Lager
Lager
Lager
Lager
Secundair
Bijz LO
Secundair
Lager
Lager
Lager
Lager
Secundair
Lager
Lager
Bijz. LO
Lager
Lager
Secundair
Lager
Lager
Lager
Lager
Secundair
Lager
Bijz. LO
Bijz. LO
Lager
Lager
Lager
Bijz. LO
Lager
Lager
Lager
Bijz. LO

Sint-Maartensplein 19
Keiemdorpstraat 51
Torhoutstraat 38
Hogestraat 15
Kronevoordestraat 62
Ieperstraat 47
P.D. Vanhautestraat 12
Noordstraat 21
Brugse Steenweg 139
Smissestraat 3
Albert I Laan 54
Houtsaegerlaan 40
Oudstrijdersstraat 4
Kleine Asstraat 2
Kerkstraat 2_a
Leiseledorp 17
Grote Hulststraat 28
Willem Bouvier Cartonstraat 46
Knesselarestraat 28
Beernemstraat 4
Koolskampstraat 4
Beernemsteenweg 117
Pensionaatstraat 10
Meulebekestraat 38
Broekstraat 8
Zeswegenstraat 97
Pompoenstraat 44
Leenstraat 32_58
Moeskroenstraat 525
Guido Gezellestraat 91
Eikenlaan 25
Schomminkelstraat 20a
Kloosterlaan 4
Frans van Ryhovelaan 191
Ijskelderstraat 29
Sint-Kruis-Winkeldorp 114
Patronagestraat 52
Watertorenstraat 1
Eekhoornstraat 1

8560
8600
8610
8610
8610
8610
8610
8630
8630
8630
8670
8670
8680
8680
8680
8691
8700
8710
8730
8730
8740
8750
8755
8770
8790
8790
8792
8800
8930
8940
8940
8954
8980
9000
9000
9042
9060
9100
9100

MOORSELE
KEIEM
KORTEMARK
WERKEN
HANDZAME
KORTEMARK
Kortemark
VEURNE
VEURNE
VEURNE
OOSTDUINKERKE
KOKSIJDE
KOEKELARE-BOVENKERKE
KOEKELARE
KOEKELARE
LEISELE
TIELT
SINT-BAAFS-VIJVE
BEERNEM
OEDELEM
PITTEM
WINGENE
RUISELEDE
INGELMUNSTER
WAREGEM
WAREGEM
DESSELGEM
ROESELARE
REKKEM
WERVIK (GELUWE)
MENEN
WESTOUTER
BESELARE
GENT
GENT
Sint-Kruis-Winkel
ZELZATE
SINT-NIKLAAS
SINT-NIKLAAS
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VBS
VBS Heilig Hart
VBS Sint-Camillus
Gemeentelijke Basisschool De Toren
VBS - Sint-Martinus
VBS Sint-Lodewijk
Koninklijk Atheneum Temse
VBS Temse-Velle
BO Windekind
BSGO De Bloemenhof/Madelief
BSGO De Bloemenhof/Rozen
BSGO De Bloemenhof/Tovertuin
Buitengewoon Secundair Onderwijs De Hagewinde
Gemeentelijke Basisschool
Gemeentelijke Basisschool - De Vlinderdreef
Vrije Lagere School
Vrije Lagere School
GBS De Schakel
Visitatieschool
Gemeentelijke Basisschool -De Dobbelsteen
VBS De 5-Sprong
VBS De 5-Sprong
Gemeenteschool Opdorp
PSBLO Claevervelt
Buitengewoon Onderwijs van het GO - De Horizon
Buitengewoon Secundair Onderwijs Don Bosco
Sint jozef college
Instituut Sint-Vincentius a Paulo
VBS Meldert
BGO - De kleine prins
Gemeentelijke Basisschool - De Oogappel
Gemeentelijke Basisschool - De Oogappel
Gemeentelijke Basisschool De Hazelaar
Gemeentelijke Basisschool -De Lettertuin
VBS - Sint-Gorik
Katholieke Centrumschool Denderleeuw
BSGO Klim Op
Basisschool De Kersentuin
VBS Herzele

Lager
Lager
Lager
Lager
Lager
Lager
Secundair
Lager
Bijz. LO
Lager
Lager
Lager
Bijz. SO
Lager
Lager
Lager
Lager
Lager
Lager
Lager
Lager
Lager
Lager
Bijz. LO
Bijz. LO
Bijz. SO
Lager
Secundair
Lager
Lager
Lager
Lager
Lager
Lager
Lager
Lager
Lager
Lager
Lager

Lodewijk De Meesterstraat 1
Tereken 33b
Oude Molenstraat 58
Schoolstraat 15
Leon Labytstraat 41
Stationsstraat 7
Theo De Deckerlaan 2
Velle 129
Kazernestraat 7
Schoolstraat 56
Kerkhofstraat
Hoogstraat 51
Durmelaan 118
Dam 67
Drongendreef 1
Dr. Jules Persynplein 5
Dorp 43
Molenberg 9
Rosstraat 7
Vredestraat 1
Killestraat 43
Ganzenberg 6
Veldstraat 1
Klaverveld 6
Molendreef 57
Bergemeersenstraat 106
Eikstraat 2
Pachthofstraat 3
Meldert-Dorp 19
Meirveld 13
Geraardsbergsesteenweg 609
Appelterredorp 48
Geraardsbergsestenweg 184
Seringenstraat 22
Bruulstraat 17
Collegestraat 19
Jan De Coomanstraat 35
Tuinwijkstraat 2
Kerkstraat 12

9100
9100
9100
9120
9120
9120
9140
9140
9160
9160
9160
9160
9160
9160
9180
9185
9185
9200
9200
9220
9220
9220
9255
9255
9300
9300
9300
9308
9310
9340
9400
9400
9400
9400
9450
9470
9506
9550
9550

SINT-NIKLAAS
SINT-NIKLAAS
SINT-NIKLAAS
MELSELE
BEVEREN-WAAS
BEVEREN-WAAS
TEMSE
TEMSE
LOKEREN
LOKEREN
LOKEREN
LOKEREN
LOKEREN
EKSAARDE
MOERBEKE-WAAS
WACHTEBEKE
Wachtebeke
BAASRODE
Dendermonde
MOERZEKE
MOERZEKE
Hamme
Buggenhout
BUGGENHOUT
AALST
AALST
AALST
GIJZEGEM
Meldert
LEDE
Voorde
NINOVE
Nederhasselt
NINOVE
HAALTERT
DENDERLEEUW
ZANDBERGEN
HERZELE
HERZELE
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Gemeentelijke Basisschool -SBS Erwetegem
GO Graaf Van Egmont
Onze-Lieve-Vrouwcollege II
BGO - De Zonnewijzer
VBS Het Groene Lilare
BGO - De Rijdtmeersen
VBS Sint-Augustinus
Gemeentelijke Basisschool De Kleine Reus
Gemeentelijke Basisschool - De Kleine Reus
VBS
VBS voor Buitengewoon Onderwijs -Levensblij
Gemeentelijke Basisschool - De Kouter
Basisschool Driessprong
Erasmusatheneum
Sint-Theresia Instituut
VBS - MOZAIEK
VBS Onze-Lieve-Vrouw
Vrij Technisch Instituut Deinze
VBS Sint Michielsschool
Sint-Paulusschool
VBS IZOO
VBS Olsene
VBS Sint-Jozef
VBS 'De Bron'
VBS 'De Bron'
VBS - Sint-Martinus
Gemeentelijke Basisschool

Lager
Lager
Secundair
Lager
Lager
Lager
Lager
lager
Lager
Lager
Bijz. LO
Lager
Lager
Secundair
Secundair
Lager
Lager
Secundair
Lager
Lager
Lager
Lager
Lager
Lager
Lager
Lager
Lager

Smissenhoek 103
Lyceumstraat 12
Zavel 15
Zwalmlaan 3
Latemdreef 77
Kasteelstraat 32
Driehoekstraat 42a
Maarkeweg 61
Holandstraat 22
Martijn van Torhoutstraat 190
Galgestraat 2
Lindestraat 30
Gaversesteenweg 126b
Peter Benoitlaan 10
Kaaistraat 23
Nieuwstraat 60
Kaaistraat 9-11
Leon Declercqstraat 1
Bergstraat 34
Hansbekedorp 35
Dorp 50
Grote Steenweg 70
Abdijstraat 33
Molendreef 16
Kasteeldreef 73
Dreef 47
Kruipuit 19_A

9620
9620
9620
9630
9630
9660
9660
9680
9681
9700
9700
9790
9800
9800
9800
9800
9800
9800
9820
9850
9860
9870
9900
9920
9920
9930
9991

ERWETEGEM
ZOTTEGEM
ZOTTEGEM
ZWALM
SINT-MARIA-LATEM
BRAKEL
BRAKEL
Maarke-Kerkem
NUKERKE
ENAME
OUDENAARDE
WORTEGEM-PETEGEM
Deinze
Deinze
DEINZE
ASTENE
DEINZE
DEINZE
MERELBEKE
HANSBEKE
OOSTERZELE
OLSENE
EEKLO
LOVENDEGEM
LOVENDEGEM
ZOMERGEM
ADEGEM

?

0

MONO

N

ACTIE

Onze mond van dichtbij

Tong

Eb

Waarom hebben we een
gezonde mond nodig?
—

,

,

Om te eten
Te praten
Te zingen
Te fluiten
Te kussen
Ore gekke bekken te kunnen trekken
voor een mooie glimlach!

40

Een gezonde mond
een mooie glimlach

Hoe kunnen we onze mond
gezond houden?

1

Hoe kunnen we onze mond
gezond houden?
Gezond eten en drinken

> Gezond eten en drinken
.-

Tanden poetsen
Naar de tandarts gaan

Tanden poetsen

—

-

Naar de tandarts gaan

.5

drinken?

Gezond eten en drinken
Laat je tanden rusten

Hoe kunnen we onze mond
gezond houden?

Tanden poetsen

Tanden poetsen!
.-

,

Gezond eten en drinken

Vernieuw om 3 maanden je tandenborstel
1 tandenborstel per seizoen

‘1

Tanden poetsen
—

Naar de tandarts gaan
lente

zomer

herfst

winter
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Tanden poetsen!

Hoe doen we het goed?

Hoe doen we het goed?

Plaats de tandenborstel met de haartjes
schuIn naar het tandvlees toe gekeerd

kleine heen- en weer
bewegingee

OF

In tandpasta zit er FLUORIDE die het glazuur sterker maakt

-J’!
—

•\
¶

De drie B’s

-2xperdag:
In morgens
15 avonds voor het slapen gaan

W9M
taitenkant

r±é
tinnensant

Om geen enkel plekje over te slaan, altijd ie
dezelfde volgorde peetseni
r,’

Naar de tandarts

—Minstens 2 minuten lang

tevenep

r

Gezond eten en drinken

r

Tanden poetsen

-

t

‘

Naar de tandarts gaan

-

S,

www.glimlachen.be
-

r

6/

Hoe kunnen we onze mond
gezond houden?

Tanden poetsen!

Hoe poetsen we goed?

kleine cirkelnormige
bewegingee

Twee keer per jaar op controle

4isz_I_a,

Maak een verhaal (comic book)
en win mega leuke prijzen

ftS

—
at
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MOND

N

ACTIE

Onze mond van dichtbij 1

Onze mond van dichtbij

(

Tong
Tanden
Speeksel
Tandviees

Waarom hebben we een
gezonde mond nodig?

-

-

Om te eten
Te praten
Te zingen
Te fluiten
Te kussen
voor een mooie glimlachl
Lu

43

Hoe kunnen we onze mond
gezond houden?

.-

—

Gezond eten en drinken
Tanden poetsen
Naar de tandarts gaan

Hoe kunnen we onze mond
houden?

gezutid

—

Gezond eten en drinken
Tanden poetsen
Naar de tandarts gaan

en iets waar we niet
direct aan denken....

Gezond eten en drinken?

=

gevaar voor tanderosie!

Zure dranken tasten rechtstreeks het
glazuuraan!
Vorb&dn.

Appelsap
Light frisdranken
Sport- en energiedranken

Gezond eten en drinken

Glazuur dat weg is weg, soorgoed 1
Water is de beste dorstiesser

Hoe kunnen we onze mond
gezond houden?

Laatje tanden rusten
,

Gezond eten en drinken

Tanden poetsen
,

44

Naar de tandarts gaan

“—t

Tanden poetsen

1

Tanden poetsen!
-

Hoe doen we het goed?
Plaats de tandenborstel met de haartjes
schuin naar het tandviees toe gekeerd

Vernieuw om 3 maanden je tandenborstel
1 tandenborstel per seizoen

-s(?\

.—

winter

Hoedoenwehetgoed?
kleine heen-en weer
bewegingen

Hoe poetsen we goed?

kleine cirkelvorrnige
bewegingen

Tanden poetsen!

De drje B’s

>2xperdag:
/s morgens
/s avonds voor het slapen gaan

Buitenkant

Binnenkant

Bovenop

>Mjn5tens 2 mjnuten lang

Ons geen enkel plekje over te slaan, altijd in
dezelfde volgorde poetsen
1

Hoe kunnen we onze mond
gezond houden?
,

Naar de tandarts
Twee keer per jaar op controle

Gezond eten en drinken

Roken enonzemond...?
.-

Zwarte vlekken op de t
slechte adem

ten

Tanden poetsen
—

Naar de tandarts gaan

-
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Roken en onze mond...?
,

tweemaal zoveel kans om onze tanden
vroeger te verliezen

Wist je dat...

voor elke tand die een haai verliest,
krijgt hij een nieuwe in de plaats.
In zijn hele leven krijgt hij
20000 nieuwe tanden.
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wwwglimlachen.be
,i

Maak een verhaal (cornic book)
en win inega leuke prizen

Grote
Flos en Bros
TandenQuiz

Flos en Bros kijken in je
mond!
Wat zien ze daar?

Klaar voor de grote Flos
en Bros Tandenquiz?

We gaan eens van
dichterbij ….

Lees de vraag

Kies het juiste antwoord

Tanden!
Luister goed !

…naar de tanden kijken !

Welk deel van je tanden
zie je NIET ?

Welk deel van je tanden
zie je als je lacht?

Welk deel van je tanden
zie je als je lacht?

B.

A.

de kop

B.

de kroon

C.

het dak

de kroon

De kroon is het zichtbare
gedeelte van de tand.
Dit is het deel dat boven je
tandvlees uitsteekt.

A. de wortel
B. de stam
C. het anker
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Welk deel van je tanden
zie je NIET ?

Hoe heet ‘het roze deel’
rond je tanden?

Hoe heet ‘het roze deel’
rond je tanden?

A. de wortel

A. het tandvel
B. de tandhuid

De wortels van je tanden
zitten stevig vast in je
kaakbeen.

C. het tandvlees

Juist of fout?
Als je vijf bent, heb je 20
melktanden.

Juist of fout?
Als je vijf bent, heb je 20
melktanden.

Het tandvlees spant mooi rond je
tanden, de kroon steekt er bovenuit

Met je melktanden mag je
nog veel snoepen ?
B. Ja, ik krijg toch
nieuwe tanden

?

Juist!

A. Neen

Een melkgebit telt 20 tanden.
Die melktanden vallen uit en je krijgt
32 nieuwe tanden in de plaats.

05

Met je melktanden mag je
nog veel snoepen.

Waarom heeft een leeuw
zo’n

Ben ik knabbel
of babbel?

grote tanden?

A. Neen
NEEN, als je veel snoept en je
melktanden niet verzorgt, zullen je
nieuwe tanden ook niet gezond
zijn.

Ik knabbel met mijn
snijtanden aan nootjes en
worteltjes

Mijn grote hoektanden
heb ik om vlees
te verscheuren!

48

Met welke tanden
houdt die hond de bal
vast ?

Welke tanden hebben
wij ook ?

Welke tanden hebben
wij ook ?

Allemaal:
snijtanden,
hoektanden en
kiezen !

Met mijn
kiezen natuurlijk!

Wij hebben al deze tanden

C. kiezen

A. hoektanden
B. snijtanden

Heb je je mond alleen
nodig om te eten ?

… en om te glimlachen ?

nodig want wij eten alles…

… alles behalve spruitjes !

Hou je tanden gezond!

Poets je tanden

Eet en drink gezond!

Ga naar de tandarts

Je gebruikt je mond om te eten, te praten, te
zingen, te kussen, te fluiten en …

Waarom moeten wij onze
tanden poetsen ?

Ik wil geen
gaatjes !

Waarom moeten wij onze
tanden poetsen ?

Poetsen Flos en Bros ?

A. Om geen scheve
tanden te krijgen
B. Om geen paarse
tanden te krijgen

Bacteriën en restjes eten
plakken aan je tanden en noemen

C. Om alle bacteriën
weg te poetsen die
gaatjes maken

we tandplak.

Ik ook niet !
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Wat heb je nodig om goed
te poetsen ?

Wat heb je nodig om goed
te poetsen ?

Is één keer per dag je
tanden poetsen genoeg?

???
JA!

JA!

NEE!

Is één keer per dag je
tanden poetsen genoeg?

Hoe poets ik goed ?

NEE!

Hou je tanden gezond!

3 keer B
Poets minstens 2
keer per dag

Buitenkant

Binnenkant

Bovenop

Poets je tanden

Eet en drink gezond!

Ga naar de tandarts
minstens 2 minuten lang

Weten jullie hoeveel
klontjes suiker er in
frisdrank zit ?

Wat drink je het best
voor een gezond gebit?

Wat drink je het best voor
een gezond gebit?

Water is de beste

C

A

dorstlesser en supergoed
voor je tanden!

Wow ! Zoveel !
B
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Wat drinken Flos en Bros ?

Welk tussendoortje
hebben onze tanden het
liefst ?

Welk tussendoortje
hebben onze tanden het
liefst ?

… knabbelen
doet je tanden goed!

B. een appel
A. een suikercake

Lekker

C. een wafel

en eet niet de hele dag door…

… je tanden moeten ook rusten !

Je tanden hebben liefst dat je niet meer eet dan
5 keer per dag

Mmm...

Hou je tanden gezond!

Hier zie je een foto van …

Hier zie je een foto van …

C. … een gebit

Poets je tanden
A. … een dinoskelet

Eet en drink gezond!

Ga naar de tandarts

Dit is een foto die de
tandarts neemt van je tanden.

B. … een ruimtemonster
C. … een gebit

51

Welk geluid hoor je hier ?
Wie weet het ?

Registreer je op
onze website

SPEEL MEE en WIN
coole prijzen !

52

Tandenpoetsen !

Dit was de
Grote Flos en Bros
TandenQuiz

Grote
Flos en Bros
TandenQuiz

Flos en Bros kijken in je
mond!
Wat zien ze daar?

Klaar voor de grote Flos
en Bros Tandenquiz?

We gaan eens van
dichterbij ….

Lees de vraag

Kies het juiste antwoord

Tanden!
Luister goed !

…naar de tanden kijken !

Hoe heet de buitenste
laag van je tanden

Hoe heet de buitenste laag
van je tanden ?

Hoe heet ‘het roze deel’
rond je tanden?

B. het glazuur
A. het tandvel
A.

azuur

B.

glazuur

C.

plamuur

De kroon is het zichtbare
gedeelte van de tand en
wordt bedekt met een sterke
laag glazuur.

B. de tandhuid
C. het tandvlees

Binnenin vind je tandbeen
en de pulpa, met de zenuw
en de bloedvaatjes.
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Juist of fout?
Als je vijf bent, heb je 20
melktanden.

Hoe heet ‘het roze deel’
rond je tanden?

Juist of fout?
Als je vijf bent, heb je 20
melktanden.

?

Het tandvlees spant mooi rond
je tanden, de kroon steekt er

Juist!

bovenuit.

De wortels van je tanden
zitten stevig vast in je
kaakbeen.

Een melkgebit telt 20 tanden.

Wat wil ‘ Tandenwissel ‘
zeggen ?

Wat wil ‘ Tandenwissel ‘
zeggen ?

Met je melktanden mag je
nog veel snoepen ?
B. Ja, ik krijg toch
nieuwe tanden

A. dat je melktanden
uitvallen en je nieuwe
tanden krijgt

A. dat je melktanden
uitvallen en je nieuwe
tanden krijgt

A. Neen

B. dat je bij de tandarts je
tanden ruilt voor mooiere

Je krijgt 32 definitieve tanden
in de plaats.

C. dat je regelmatig van
tandenborstel wisselt

Waarom heeft een leeuw

Met je melktanden mag je
nog veel snoepen ?

zo’n

Ben ik knabbel
of babbel?

grote tanden?

A. Neen
NEEN, als je veel snoept en je
melktanden niet verzorgt, zullen je
nieuwe tanden ook niet gezond
zijn.

Ik knabbel met mijn
snijtanden aan nootjes en
worteltjes

Mijn grote hoektanden
heb ik om vlees
te verscheuren!
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Met welke tanden
houdt die hond de bal
vast ?

Welke tanden hebben
wij ook ?

Welke tanden hebben
wij ook ?

Allemaal:
snijtanden,
hoektanden en
kiezen !

Met mijn
kiezen natuurlijk!

Wij hebben al deze tanden

C. kiezen

A. hoektanden
B. snijtanden

Heb je je mond alleen
nodig om te eten ?

… en om te glimlachen ?

nodig want wij eten alles…

… alles behalve spruitjes !

Hou je tanden gezond!

Poets je tanden

Eet en drink gezond!

Ga naar de tandarts

Je gebruikt je mond om te eten, te praten, te
zingen, te kussen, te fluiten en …

Waarom moeten wij onze
tanden poetsen ?

Waarom moeten wij onze
tanden poetsen ?
A. Om geen scheve
tanden te krijgen

Ik wil geen
gaatjes !

B. Om geen paarse
tanden te krijgen

Waarom moeten wij onze
tanden poetsen ?
suikers

C.

Om alle bacteriën weg te
poetsen die gaatjes maken

De bacteriën in tandplak zetten
suiker om in zuur en vallen zo je
tanden aan!

Bacteriën en restjes eten
plakken aan je tanden en noemen

C.

Om alle bacteriën weg
te poetsen die gaatjes
maken

we tandplak.

zuren
Ik ook niet !

Gaatjes noemen we cariës.
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Poetsen Flos en Bros ?

Is één keer per dag je
tanden poetsen genoeg?

Is één keer per dag je
tanden poetsen genoeg?

Poets minstens 2
keer per dag

JA!

JA!

NEE!

NEE!

In tandpasta zit er een
stof die onze tanden
sterker maakt ?

Hoe poets ik goed ?

In tandpasta zit er een
stof die onze tanden
sterker maakt ?
B. fluoride

3 keer B
Buitenkant

Binnenkant

Bovenop

A. kauwgom
B. fluoride
C. munt
Fluoride maakt je glazuur sterker en
beter bestand tegen zuren. Hierdoor
krijg je minder snel gaatjes.

minstens 2 minuten lang

Hou je tanden gezond!

Wat drink je het best
voor een gezond gebit?

Wat drink je het best voor
een gezond gebit?

Poets je tanden

Eet en drink gezond!
Water is de beste

Ga naar de tandarts

C

A
B
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dorstlesser en supergoed
voor je tanden!

Hoeveel klontjes suiker
zitten er in 1 liter
frisdrank ?

Hoeveel klontjes suiker
zitten er in 1 liter
frisdrank ?

Wat drinken Flos en Bros ?
C. tussen 20 en 30

A. tussen 5 en 10
B. tussen 12 en 20

C. tussen 20 en 30

Wow ! Zoveel !

Welk tussendoortje
hebben onze tanden het
liefst ?

Welk tussendoortje
hebben onze tanden het
liefst ?

Mmm…

… gezond knabbelen
doet je tanden goed!

… of ook een
lekker glas melk of
een stukje kaas !
Lekker !

B. een appel
A. een suikercake

C. een wafel

… en eet niet de hele dag door…

… je tanden moeten ook rusten !

Hou je tanden gezond!

Je tanden hebben liefst dat je niet meer eet dan
5 keer per dag

Poets je tanden

Eet en drink gezond!

Ga naar de tandarts
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Hoeveel keer per jaar
ga je best op controle bij
de tandarts?

Hoeveel keer per jaar
ga je best op controle bij
de tandarts?

Wat doet de tandarts hier?
C. 2 keer

Je gaat best
2 keer per jaar
op controle.

C. 2 keer

A. de tanden naar voor duwen

Dat is om de
6 maanden

B. voelen en kijken
C. een losse tand losser maken

A. 1 keer
B. 5 keer

Waarvoor gebruikt de
tandarts dit boortje?

Wat doet de tandarts hier?

Waarvoor gebruikt de
tandarts dit boortje?

A. om een gat in je tand te boren
B. voelen en kijken
C. om cariës proper te maken

B. om je tand los te maken
C. om cariës proper te maken
Bij mij ook !
Met een haakje (sonde)
en een spiegeltje speurt
Met het boortje reinigt de
tandarts de cariës en
plaatst nadien de vulling.

de tandarts naar gaatjes.

Hier zie je een foto van …

Hier zie je een foto van …

C. … een gebit

A. … een dinoskelet
B. … een ruimtemonster
C. … een gebit
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Dit is een foto die de
tandarts neemt van je tanden.

Welk geluid hoor je hier ?
Wie weet het ?

Tandenpoetsen !

Dit was de
Grote Flos en Bros
TandenQuiz

Registreer je op
onze website

SPEEL MEE en WIN
coole prijzen !
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Grote
Flos en Bros
TandenQuiz

Flos en Bros kijken in je
mond!
Wat zien ze daar?

Klaar voor de grote Flos
en Bros Tandenquiz?

We gaan eens van
dichterbij ….

Lees de vraag

Kies het juiste antwoord

Tanden!
Luister goed !

…naar de tanden kijken !

Hoe heet de hardste laag
van je tanden ?

Welke delen van je tand
zie je NIET ?

Hoe heet de hardste laag
van je tanden ?
B. tandglazuur
Het glazuur of het email bedekt

A.

tandbot

het dentine. Het vormt een
van de tand.

B.

tandglazuur

C.

tandschaal

Gezond tandvlees spant mooi
rond je tanden, de kroon steekt
er bovenuit.
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A.

pulpa+dentine+wortels

B.

pulpa+glazuur

C.

dentine+wortels

beschermende kap over de kroon

Welke delen van je tand
zie je NIET ?
A. pulpa+dentine+wortels
De pulpa zie je niet, want die zit
binnenin je tand (met de zenuw
en de bloedvaatjes).

Wat is de geleerde naam
voor tandvlees ?

Wat is de geleerde naam
voor tandvlees ?

?

A.

Ginder

B.

Gini

C.

Gingiva

Je ziet ook niet hoe de tand met

C.

Gingiva

De gingiva of het tandvlees beschermt je
kaakbeen en de wortels.

de wortel vastzit in je kaakbeen.

Gezond tandvlees is mooi roze en bloedt niet.

Wat een tanden zeg ?

Van wie zijn die ?

Van wie zijn die tanden ?

?

Welke soorten tanden
hebben wij ?
snijtanden,
hoektanden en
kiezen !

Een piranha, een
vleesetende vis !

Zeg Bros, weet jij welke
tanden wij allemaal hebben ?

Wij hebben al deze tanden nodig want
wij zijn alleseters of omnivoren.

Heb je je mond alleen
nodig om te eten ?

… en om te glimlachen ?

Hou je tanden gezond!

Poets je tanden

Eet en drink gezond!

Je gebruikt je mond om te eten, te praten, te
zingen, te kussen, te fluiten en …

Ga naar de tandarts
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Waarom moeten wij onze
tanden poetsen ?
A. Om de etensresten
tussen de tanden weg te
wrijven

Ik wil geen
gaatjes !

Waarom moeten wij onze
tanden poetsen ?

Waarom moeten wij onze
tanden poetsen ?

B.

C.

Om een frisse adem te
krijgen

Om de bacteriën weg te
poetsen

suikers
De bacteriën in tandplak zetten
suiker om in zuur en vallen zo je
tanden aan!

Bacteriën en restjes eten
plakken aan je tanden en noemen
we tandplak.

C. Om de tandplak en
bacteriën weg te poetsen
zuren
Gaatjes noemen we cariës.

Ik ook niet !

Poetsen Flos en Bros ?

Hoe poets ik goed ?

Poets minstens 2
keer per dag

3 keer B
Buitenkant

Binnenkant

Bovenop

minstens 2 minuten lang

Als ik mijn tanden poets,
bloedt mijn tandvlees.
Wat nu gedaan ?

A. afblijven en op die
plaats niet meer poetsen

Wat kan je nog doen naast
poetsen om je tanden
schoon te maken?

Als ik mijn tanden poets,
bloedt mijn tandvlees.
Wat nu gedaan ?
C. mijn tanden extra goed
en lang genoeg poetsen

A.

B. een sterke mondspoeling
vragen aan de apotheker
Extra goed poetsen tot tegen het

C. mijn tanden extra goed
en lang genoeg poetsen
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tandvlees maakt je tandvlees terug
mooi gezond.

brossen

B.

flossen

C.

klossen

Wat kan je nog doen naast
poetsen om je tanden
schoon te maken?

In tandpasta zit er een
stof die onze tanden
sterker maakt ?

In tandpasta zit er een
stof die onze tanden
sterker maakt ?
B. fluoride

B.

flossen

A. kauwgom
B. fluoride

Flossen met tandzijde is een
goede manier om tandplak
tussen je tanden weg te
wrijven daar waar je
tandenborstel niet bij kan!

C. munt
Fluoride maakt je glazuur sterker en
beter bestand tegen zuren. Hierdoor
krijg je minder snel gaatjes.

Hou je tanden gezond!

Wat drink je het best
voor een gezond gebit?

Wat drink je het best voor
een gezond gebit?

Poets je tanden

Eet en drink gezond!
Water is de beste

Ga naar de tandarts

dorstlesser en supergoed

C

A

voor je tanden!

B

Wat drinken Flos en Bros ?

Hoeveel klontjes suiker
zitten er in 1 liter
frisdrank ?

Hoeveel klontjes suiker
zitten er in 1 liter
frisdrank ?
C. tussen 20 en 30

A. tussen 5 en 10
B. tussen 12 en 20

C. tussen 20 en 30

Wow ! Zoveel !
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Light frisdranken zonder
suiker zijn goed voor onze
tanden ?

Fruitsappen zijn de meest
gezonde drankjes want er
zit fruit in ?

Light frisdranken zonder
suiker zijn goed voor onze
tanden ?
C. Niet juist, die dranken zijn
allemaal zuur en niet goed
voor ons tandglazuur.

A. Ja, als ze bruisend zijn

A. Niks van!

B. Juist
C. Niet juist, die dranken zijn
allemaal zuur en niet goed
voor ons tandglazuur.

Fruitsappen zijn de meest
gezonde drankjes want er
zit fruit in ?

B. Ja, maar alleen als het vers
geperst is zonder toegevoegde
suikers.

Zuren laten rechtstreeks het
glazuur van onze tanden wegsmelten.
Dit noemt men tanderosie.

C. Ja, natuurlijk !

Ook energie- en sportdranken zijn
hiervoor gevaarlijk.

… maar knabbel niet de hele dag door…

Mmm…

Je tanden hebben liefst dat je niet meer eet dan
5 keer per dag

A. Niks van!
Vers geperst of niet, met toegevoegde suikers of
niet, fruitsap is ALTIJD zoet en zuur.
Beperk tot één glas per dag.
Eet liever vers fruit of groenten !

… ook een lekker
glas melk of een
stukje kaas !

Gezond knabbelen
doet je tanden goed!

… je tanden moeten ook rusten !

Lekker !

Hou je tanden gezond!

Hoeveel keer per jaar
ga je best op controle bij
de tandarts?

Poets je tanden
C. 2 keer

Eet en drink gezond!

Ga naar de tandarts

A. 1 keer
B. 5 keer
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Hoeveel keer per jaar
ga je best op controle bij
de tandarts?

C. 2 keer

Welke instrumenten
gebruikt de tandarts hier ?

Welke instrumenten
gebruikt de tandarts hier ?
B. sonde en spiegel

Je gaat best 2 keer per jaar op
controle.
Dat is om de 6 maanden

Met een spiegel en een sonde ( haakje)

A. scalpel en stethoscoop

speurt de tandarts naar gaatjes.

B. sonde en spiegel
Ik ga elke maand !

C. krabber en talisman

Wat is cariës?

Bij mij ook !

Wat is cariës?

Hier zie je een foto van …
A. een ander woord voor
tandbederf

Ontstaat wanneer zuren geproduceerd
A. een ander woord voor
tandbederf

door bacteriën herhaaldelijk op dezelfde

B. een app voor IPhone

verder binnendringen.

B. … een ruimtemonster
C. … een gebit

C. een tandbeugel

Hier zie je een foto van …

A. … een dinoskelet

plaats je tanden aanvallen en steeds

Welk geluid hoor je hier ?
Wie weet het ?

Tandenpoetsen !

C. … een gebit
Dit is een foto die de
tandarts neemt van je tanden.
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Dit was de
Grote Flos en Bros
TandenQuiz

Registreer je op
onze website

SPEEL MEE en WIN
coole prijzen !
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Klaar ?

We gaan eens van dichtbij kijken !

Lees de vraag!

Geef het juiste
antwoord

Kijk naar de antwoorden

Een eerste vraagje…

Je mond !
Wat zie je daar ?

Hoe heet het
hardste deel van je
tanden?
Ahaaa,tanden!

Tanden!

Hoe heet het hardste deel
van je tanden?

B. Glazuur
Het glazuur of het email
bedekt je tandkroon en vormt
een beschermende kap.

Veel tanden!

Oooo ttttanden!
Joepie! Tanden!
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Wat een tanden zeg ?

Van wie zijn die tanden ?

Van wie zijn die ?

Wat is cariës?

?

A. Een app voor de iPhone.

?

B. Een ander woord voor
tandbederf.
C. Een tandbeugel.

Een piranha, een
vleesetende vis !

Wat is cariës?
B. Cariës of tandbederf
ontstaat wanneer bacteriën

Poets je tanden

herhaaldelijk op dezelfde plaats je
tanden aanvallen en steeds verder

Eet en drink gezond

binnendringen.

Ga naar de tandarts

Het belangrijkste bij poetsen is
een goede tandpasta ?

A. Volledig akkoord!
B. Neen, dat klopt niet.

Het belangrijkste bij het poetsen is een
goede tandpasta!
B. Neen, klopt niet!
De tandpasta alleen zal je
tanden nooit proper
krijgen...

C. Ja, maar samen met
een sterk spoelmiddel.

… je moet poetsen, poetsen,
poetsen… schrobben, overal
en lang genoeg!
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Zo poets je goed…

Poets minstens 2 minuten lang
3 B’s

Buitenkant

Binnenkant

Bovenop

Poets minstens 2 keer per dag

Wat ze je ook willen wijsmaken …
… je mond spoelen vervangt nooit het poetsen !

Oei, mijn tandvlees bloedt.
Wat nu ?

A. Afblijven en op die plaats
niet meer poetsen.
B. Een sterke mondspoeling
vragen aan de apotheker.
C. Mijn tanden extra goed en
lang genoeg poetsen .

Oei, mijn tandvlees bloedt.
Wat nu ?

C. Extra goed en lang
poetsen
Bloedend tandvlees wijst op
ontsteking. Je tandvlees zal
makkelijk bloeden waar de
tandplak niet is weggepoetst.
Tandzijde of flosdraad kan
je gebruiken om tussen de
tanden te reinigen.

Hoeveel klontjes suiker zitten er
in een liter frisdrank ?

Hou je tanden in supervorm,
je hebt ze nog lang nodig !

Poets je tanden

Eet en drink gezond!
… draag zorg voor je tanden !
Ga naar de tandarts

A. Tussen 5 en 10.
B. Tussen 12 en 20.
C. Tussen 20 en 30.

Light frisdranken zonder suiker
zijn goed voor onze tanden ?

C. tussen 20 en 30

Light frisdranken zonder suiker
zijn goed voor onze tanden ?
C. Niet juist, die dranken
zijn allemaal zuur en niet
goed voor ons tandglazuur

A. Juist.
B. Ja, als ze bruisend zijn.

Wow! Zoveel!

Hoeveel klontjes suiker zitten er
in een liter frisdrank ?

C. Niet juist, die dranken zijn
allemaal zuur en niet goed
voor ons tandglazuur.

Zuren laten rechtstreeks het
glazuur van onze tanden
wegsmelten. Dit noemt men
tanderosie

Ook energie- en sportdranken
zijn hiervoor gevaarlijk.

69

Rarara… wat is het

?
Water is de beste

het is gezond, het is
lekker fris…

dorstlesser en supergoed
voor je tanden!

…het is goedkoop, en
je mag het de hele
dag door drinken.

Fruitsappen zijn de meest
gezonde drankjes want er zit
fruit in ?

Fruitsappen zijn de meest
gezonde drankjes want er zit
fruit in.

A. Ja, natuurlijk !
C. Niks van!
B. Ja, maar alleen het vers
geperst is zonder toegevoegde
suiker.

… knabbelen
doet je tanden goed!

Vers geperst of niet,
met toegevoegde suikers of niet,
fruitsap is altijd zoet en zuur.
Beperk het tot één glas per dag.

C. Niks van!

Eet liever vers fruit !

… en tenslotte …

Mmm...

GUN JE TANDEN RUST!
Je tanden hebben het liefst dat je
niet meer dan 5 keer per dag
eet ! Tussendoor willen je tanden
kunnen rusten.

of een lekker glas melk
of een stukje kaas !

Poets je tanden

Eet en drink gezond
… draag zorg voor je tanden !
Ga naar de tandarts
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Wil je deze mond kussen ?
Dit zijn …

Wat is HALITOSE?
Wil je deze mond kussen ?
Dit zijn …
C. Rokerstanden
Roken en drugs veroorzaken
droge mond, donkere
verkleuringen die in de tand
kunnen dringen, ziek tandvlees
en loszittende tanden.

Deze tanden brokkelen af.
Wat is HALITOSE?

B. Een ander
woord voor
haaruitval

C. Een ziekte
waarbij je tanden
uitvallen!

Deze tanden brokkelen af.
Waardoor zou dat komen ?

A. Slecht ruikende adem
Halitose of een slecht ruikende
adem wordt vaak veroorzaakt
door een slechte mondhygiëne
of door ziek tandvlees.
Ook roken of drugs veroorzaken
een vieze adem.

A. Een slecht
ruikende adem

Waardoor zou dat
komen ?

C. Door een piercing
Tong- en lippiercings kunnen
door herhaaldelijk tegen de

A. Door te hard te poetsen.
B. Door te botsen bij het zoenen.

tanden te tikken het glazuur
doen barsten.

C. Door een piercing.

Bleaching wordt vaak onschuldig
voorgesteld maar dat is het niet, vraag
hiervoor raad aan je tandarts.

Poets je tanden

Ook siersteentjes of tandjuwelen
moeten regelmatig gecontroleerd
worden.

Eet en drink gezond!

Ga naar de tandarts
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… om de 6 maanden naar de
tandarts, Mr. Bean !

Deze acteur heeft
een gouden tand.
Van wie is dit lachje?

Deze acteur heeft een gouden
tand. Die komt goed van pas
als je een filmpiraat moet zijn.
Van wie is dit lachje?

Ik wist het, ik
wist het …
…ik ook

Registreer je op
onze website

SPEEL MEE en WIN
coole prijzen !
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!

Úsměv

улыбаться

uśmiech

微笑

ابتسامة
Gülümseme

zâmbet

Hymyillä
Šypsotis
Tabasamu

لبخند

笑顔

осмех
미소

Sonreír
sorrir
חיוך
Osmijeh

Насмевка

Ik ben zeer klein

Ik ben zeer hard, harder dan steen
de kroon

… het glazuur

Wanneer je me niet goed
verzorgt breek ik

het tandvlees

Er zijn wel 600 verschillende soorten
in de mond

de wortels

De meeste van mijn soortgenoten zijn
goed en nuttig
Ik ben wit van
kleur
Er zijn een paar soorten die gaatjes veroorzaken of het
tandvlees ziek maken
Ik bescherm de
tand

… een microbe of
een bacterie

Ik ben een superatleet

… de tong

Ik werk bijna evenveel als het
hart

Zonder mij zou je geen smaken
proeven
Bacteriën en restjes eten
plakken aan je tanden en noemen
we tandplak.

Je mag mij niet
uitsteken
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HEBBEN JULLIE GOED OPGELET ?

Wat was er hier fout ?

Drankje tussendoor

Tussendoortje

Ontbijt

74

1x

of

of

=

OK !

1 frisdrank

Maar eet ook …

vers fruit !

Is fruitsap gezond ?

15 kleine
suikerklontjes !
… en drink veel …

Gun je tanden rust
eet niet meer dan 5 x per dag

10 u

16 u

Mogen we de hele dag door eten ?

Water mag je een hele dag
door drinken

HEBBEN JULLIE GOED OPGELET ?

Waarom heeft Supertandarts de
tandenborstel vervangen ?

75

HEBBEN JULLIE GOED OPGELET ?

Waarom heeft Supertandarts de
tandenborstel vervangen ?
Poets minstens 2 minuten lang !
Versleten haartjes
poetsen niet goed

Wat bedoelt Supertandarts met
‘Poets 2 keer de wijzer rond ‘ ?

Bacteriën op de
haartjes

Vervang je
tandenborstel
elk nieuw seizoen !

met FLUORIDE tandpasta

3 B’s
Steeds in dezelfde volgorde

Haartjes schuin tegen het tandvlees

JUIST OF FOUT… ?
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= Tandarts aan het
werk !

Bij grote gaatjes
gebruikt de tandarts
een
JUIST
grote boor.

OF FOUT… ?

Soms neemt de tandarts een RX
foto… Waarom ?

De tandarts gebruikt een
stofzuiger in de mond

Met een haak
controleert de tandarts
de tanden op gaatjes

Zijn er nog vragen ?

Soms neemt de tandarts een RX
foto… Waarom ?

Een breuk

De tandwisseling

Verborgen gaatjes
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Úsměv

улыбаться

uśmiech

微笑

ابتسامة
Gülümseme

zâmbet

Hymyillä
Šypsotis
Tabasamu

لبخند

笑顔

осмех
미소

Sonreír
sorrir
חיוך
Osmijeh

Насмевка

Ik ben zeer klein

Ik ben zeer hard, harder dan steen
De kroon

… het glazuur

Wanneer je me niet goed
verzorgt breek ik

Tandvlees

De Wortel
Kaakbeen

Er zijn wel 600 verschillende soorten
in de mond

De meeste van mijn soortgenoten zijn
goed en nuttig

Ik ben wit van
kleur
Er zijn een paar soorten die gaatjes veroorzaken of het
tandvlees ziek maken
Ik bescherm de
tand

… een microbe of
een bacterie

Ik ben een superatleet

… de tong

Ik werk bijna evenveel als het
hart

Zonder mij zou je geen smaken
proeven
Bacteriën en restjes eten
plakken aan je tanden en noemen
we tandplak.

Je mag mij niet
uitsteken
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HEBBEN JULLIE GOED OPGELET ?

Wat was er hier fout ?

Drankje tussendoor

Tussendoortje

Ontbijt

79

1x

of

of

1 frisdrank

Maar eet ook …

vers fruit !

Is fruitsap gezond ?

15 kleine
suikerklontjes !
… en drink veel …

Gun je tanden rust
eet niet meer dan 5 x per dag

10 u

16 u

Mogen we de hele dag door eten ?

Water mag je een hele dag
door drinken

HEBBEN JULLIE GOED OPGELET ?

Waarom heeft Supertandarts de
tandenborstel vervangen ?
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=

OK !

HEBBEN JULLIE GOED OPGELET ?

Waarom heeft Supertandarts de
tandenborstel vervangen ?
Poets minstens 2 minuten lang !
Versleten haartjes
poetsen niet goed

Wat bedoelt Supertandarts met
‘Poets 2 keer de wijzer rond ‘ ?

Bacteriën op de
haartjes

Vervang je
tandenborstel
elk nieuw seizoen !

met FLUORIDE tandpasta

3 B’s
Steeds in dezelfde volgorde

Haartjes schuin tegen het tandvlees

JUIST OF FOUT… ?
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= Tandarts aan het
werk !

Bij grote gaatjes
gebruikt de tandarts
een
JUIST
grote boor.

OF FOUT… ?

Soms neemt de tandarts een RX
foto… Waarom ?

De tandarts gebruikt een
stofzuiger in de mond

Met een haak
controleert de tandarts
de tanden op gaatjes

Zijn er nog vragen ?

Soms neemt de tandarts een RX
foto… Waarom ?

Een breuk
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De tandwisseling

Verborgen gaatjes

Úsměv

улыбаться

uśmiech

微笑

ابتسامة
Gülümseme

zâmbet

Hymyillä
Šypsotis
Tabasamu

لبخند

笑顔

осмех
미소

Sonreír
sorrir
חיוך
Osmijeh

Насмевка

… het glazuur
Ik ben zeer hard, harder dan marmer

Ik ben zeer klein
Dentine

Wanneer je me niet goed
verzorgt breek ik

Tandvlees
Pulpa ( bloedvaten en zenuw )

Kaakbeen

Ik ben wit van
kleur

Er zijn wel 600 verschillende soorten
in de mond

De meeste van mijn soortgenoten zijn
goed en nuttig

Er zijn een paar soorten die gaatjes veroorzaken of het
tandvlees ziek maken
Ik bescherm de
tand

… een bacterie

Ik ben een superatleet

… de tong

Ik werk bijna evenveel als het
hart

Zonder mij zou je geen smaken
proeven
Bacteriën en restjes eten
plakken aan je tanden en noemen
we tandplak.

Je mag mij niet
uitsteken
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HEBBEN JULLIE GOED OPGELET ?

Wat was er hier fout ?

Drankje tussendoor

Tussendoortje

Ontbijt

84

1 sinaasappel

1 glas appelsiensap

1x

=

of

of

Maar eet liever …

=

OK !

vers fruit !

GOED of FOUT ?

In fruitsap zit evenveel suiker
als in cola ?

1 frisdrank

… en drink veel …

GOED of FOUT ?

Light frisdranken zonder suiker kunnen
voor onze tanden geen kwaad ?

Zuren laten rechtstreeks het
glazuur van onze tanden wegsmelten.
Dit noemt men tanderosie
Ook energie- en sportdranken zijn
hiervoor gevaarlijk.

HEBBEN JULLIE GOED OPGELET ?

Waarom heeft Supertandarts de
tandenborstel vervangen ?

85

HEBBEN JULLIE GOED OPGELET ?

3 B’s

Waarom heeft Supertandarts de
tandenborstel vervangen ?
Steeds in dezelfde volgorde
Versleten haartjes
poetsen niet goed

Bacteriën op de
haartjes

Haartjes schuin tegen het tandvlees

Vervang je
tandenborstel
elk nieuw seizoen !

Mondspoeling is overbodig tenzij door je tandarts aangeraden !

Als mijn tandvlees bloedt gebruik
ik best een goed spoelmiddel ?

Bloedend tandvlees wijst op ontsteking
door tandplak. Dus moet je

extra goed en lang poetsen !
Tandzijde of flosdraad kan je
gebruiken om tussen de tanden te
reinigen.

JUIST OF FOUT… ?

86

= Tandarts aan het
werk !

Bij grote gaatjes
gebruikt de tandarts een
JUIST OF
grote boor.

FOUT… ?

Soms neemt de tandarts een
RX foto… Waarom ?

De tandarts gebruikt een
stofzuiger in de mond

Met een haak
controleert de tandarts
de tanden op gaatjes

Zijn er nog vragen ?

Soms neemt de tandarts een
RX foto… Waarom ?

Een breuk

De tandwisseling

Verborgen gaatjes
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Klaar ?

We gaan eens van dichtbij kijken !

Lees de vraag!

Geef het juiste
antwoord

Kijk naar de antwoorden

Een eerste vraagje…

Je mond !
Wat zie je daar ?

Hoe heet het
hardste deel van je
tanden?
Ahaaa,tanden!

Tanden!

Veel tanden!

Oooo ttttanden!
Joepie! Tanden!

88

Hoe heet het hardste deel
van je tanden?

B. Glazuur
Het glazuur of het email
bedekt je tandkroon en vormt
een beschermende kap.

Wat een tanden zeg ?

Van wie zijn die tanden ?

Van wie zijn die ?

Wat is cariës?

?

A. Een app voor de iPhone.

?

B. Een ander woord voor
tandbederf.
C. Een tandbeugel.

Een piranha, een
vleesetende vis !

Wat is cariës?
B. Cariës of tandbederf
ontstaat wanneer bacteriën

Poets je tanden

herhaaldelijk op dezelfde plaats je
tanden aanvallen en steeds verder

Eet en drink gezond

binnendringen.

Ga naar de tandarts

Het belangrijkste bij poetsen is
een goede tandpasta ?

A. Volledig akkoord!
B. Neen, dat klopt niet.

Het belangrijkste bij het poetsen is een
goede tandpasta!
B. Neen, klopt niet!
De tandpasta alleen zal je
tanden nooit proper
krijgen...

Zo poets je goed…

Poets minstens 2 minuten lang
3 B’s

Buitenkant

Binnenkant

Bovenop

C. Ja, maar samen met
een sterk spoelmiddel.

… je moet poetsen, poetsen,
poetsen… schrobben, overal
en lang genoeg!

89

Poets minstens 2 keer per dag

Wat ze je ook willen wijsmaken …
… je mond spoelen vervangt nooit het poetsen !

Oei, mijn tandvlees bloedt.
Wat nu ?

A. Afblijven en op die plaats
niet meer poetsen.
B. Een sterke mondspoeling
vragen aan de apotheker.
C. Mijn tanden extra goed en
lang genoeg poetsen .

Oei, mijn tandvlees bloedt.
Wat nu ?

C. Extra goed en lang
poetsen
Bloedend tandvlees wijst op
ontsteking. Je tandvlees zal
makkelijk bloeden waar de
tandplak niet is weggepoetst.
Tandzijde of flosdraad kan
je gebruiken om tussen de
tanden te reinigen.

Hoeveel klontjes suiker zitten er
in een liter frisdrank ?

Hou je tanden in supervorm,
je hebt ze nog lang nodig !

Poets je tanden

Eet en drink gezond!
… draag zorg voor je tanden !
Ga naar de tandarts

Light frisdranken zonder suiker
zijn goed voor onze tanden ?

B. Tussen 12 en 20.

Light frisdranken zonder suiker
zijn goed voor onze tanden ?
C. Niet juist, die dranken
zijn allemaal zuur en niet
goed voor ons tandglazuur

A. Juist.
B. Ja, als ze bruisend zijn.
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A. Tussen 5 en 10.

C. Tussen 20 en 30.

C. tussen 20 en 30

Wow! Zoveel!

Hoeveel klontjes suiker zitten er
in een liter frisdrank ?

C. Niet juist, die dranken zijn
allemaal zuur en niet goed
voor ons tandglazuur.

Zuren laten rechtstreeks het
glazuur van onze tanden
wegsmelten. Dit noemt men
tanderosie

Ook energie- en sportdranken
zijn hiervoor gevaarlijk.

Rarara… wat is het

?
Water is de beste

het is gezond, het is
lekker fris…

dorstlesser en supergoed
voor je tanden!

…het is goedkoop, en
je mag het de hele
dag door drinken.

Fruitsappen zijn de meest
gezonde drankjes want er zit
fruit in ?

Fruitsappen zijn de meest
gezonde drankjes want er zit
fruit in.

A. Ja, natuurlijk !
C. Niks van!
B. Ja, maar alleen het vers
geperst is zonder toegevoegde
suiker.

… knabbelen
doet je tanden goed!

Vers geperst of niet,
met toegevoegde suikers of niet,
fruitsap is altijd zoet en zuur.
Beperk het tot één glas per dag.

C. Niks van!

Eet liever vers fruit !

… en tenslotte …

Mmm...

GUN JE TANDEN RUST!
Je tanden hebben het liefst dat je
niet meer dan 5 keer per dag
eet ! Tussendoor willen je tanden
kunnen rusten.

of een lekker glas melk
of een stukje kaas !

Poets je tanden

Eet en drink gezond
… draag zorg voor je tanden !
Ga naar de tandarts
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Wil je deze mond kussen ?
Dit zijn …

Wat is HALITOSE?
Wil je deze mond kussen ?
Dit zijn …
C. Rokerstanden
Roken en drugs veroorzaken
droge mond, donkere
verkleuringen die in de tand
kunnen dringen, ziek tandvlees
en loszittende tanden.

Deze tanden brokkelen af.
Wat is HALITOSE?

Waardoor zou dat
komen ?

B. Door te botsen bij het zoenen.

Bleaching wordt vaak onschuldig
voorgesteld maar dat is het niet, vraag
hiervoor raad aan je tandarts.

Poets je tanden

Eet en drink gezond!

Ga naar de tandarts
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C. Een ziekte
waarbij je tanden
uitvallen!

Deze tanden brokkelen af.

C. Door een piercing
Tong- en lippiercings kunnen
door herhaaldelijk tegen de

A. Door te hard te poetsen.

C. Door een piercing.

Ook siersteentjes of tandjuwelen
moeten regelmatig gecontroleerd
worden.

B. Een ander
woord voor
haaruitval

Waardoor zou dat komen ?

A. Slecht ruikende adem
Halitose of een slecht ruikende
adem wordt vaak veroorzaakt
door een slechte mondhygiëne
of door ziek tandvlees.
Ook roken of drugs veroorzaken
een vieze adem.

A. Een slecht
ruikende adem

tanden te tikken het glazuur
doen barsten.

Deze acteur heeft
een gouden tand.
Van wie is dit lachje?

Deze acteur heeft een gouden
tand. Die komt goed van pas
als je een filmpiraat moet zijn.
Van wie is dit lachje?

Ik wist het, ik
wist het …
…ik ook

!

Registreer je op
onze website

SPEEL MEE en WIN
coole prijzen !
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, de 2de ronde...

Hoeveel tanden telt een melkgebit ?
A: 15 – B: 20 – C: 22 … dit is één van de
vragen uit de leuke Glimlachen.be-kwis,
waarmee we in het 2de Glimlachen.be
jaar naar de scholen trekken.
Blijft er iemand het antwoord
schuldig? Geen nood! Het 2e
Glimlachen.be-jaar staat voor de deur
en opnieuw worden de scholen met héél
véél plezier en enthousiasme bezocht!
Onze doelstelling blijft dezelfde:
interesse voor de mondgezondheid bij
de kinderen en jongeren verbeteren
en een gedragswijziging proberen
te bereiken aan de hand van een
leuke, maar ook boeiende en leerrijke
sensibilisering!!
We blijven werken rond de
vertrouwde thema’s:
- Let op wat je eet en wat je drinkt!
(voeding)
- Poets je tanden! (Mondhygiëne)
- Fluoridegebruik
- Bezoek regelmatig je tandarts!
(tandartsbezoek)
Tijdens het eerste jaar hebben we 25
398 kinderen/jongeren gesensibiliseerd
en 4874 gescreend. De screening blijft
ook in het 2de jaar een vaste waarde
tijdens de schoolbezoeken. Bij de
leerlingen van het 4de leerjaar (lagere
onderwijs) en de leerlingen van het 2de
jaar (secundair onderwijs) BSO/TSO
zal een mondonderzoek uitgevoerd
worden om naderhand de campagne
te evalueren. Alle leerlingen die vorig
jaar gesensibiliseerd werden, kregen
een diploma uitgereikt, tijdens het 2de
jaar bezorgen we hen stickers van onze
mascottes Flos & Bros, deze stickers
kunnen naar hartenlust overal gekleefd
worden! Jullie vinden een voorbeeld bij
Contactpunt van maart.
Flos & Bros blijven van de partij. Zij
zullen niet enkel terugkomen tijdens
de PowerPoint presentatie in de

scholen, maar ook op de vernieuwde
website van Glimlachen.be. Deze komt
binnenkort online, het zal een website
worden met veel foto’s, leuke verhalen,
wedstrijden….kortom eentje die bruist
van energie en die je maar beter in de
gaten kan houden…
Een mooie, stralende glimlach voor
iedereen… daar doen we het voor ! ●
Inge Degans
Glimlachen.be assistente

DATUM

SCHOOL

GEMEENTE

01/02/2011
03/02/2011

Visitatieschool
Scholengroep OLV
Campus Tuinbouwschool
Basisschool
VBS
Vennebos
De Klimop
VBS
Basisschool
De Groene School
VBS Gaverke-College
Basisschool Sint-Aloysius
VBS De graankorrel
Basisschool De Schorre
VBS Westouter
VBS ‘t Nieverke
Gemeentelijke
Basisschool De Klinker
VBS ‘De Bron’
VBS Booischot
Basisschool De Schans
Basisschool
De Letterberg
Stedelijke Basisschool
Desselgem
VBS
PSBLO Claevervelt
VBS De Groene Heuvel
VBS De Wissel
VBS Temse-Velle
VBS Sint-Augustinus

DENDERMONDE
SINT-TRUIDEN

03/02/2011
03/02/2011
04/02/2011
09/02/2011
10/02/2011
10/02/2011
11/02/2011
14/02/2011
14/02/2011
14/02/2011
15/02/2011
17/02/2011
17/02/2011
17/02/2011
18/02/2011
18/02/2011
21/02/2011
21/02/2011
21/02/2011
22/02/2011
22/02/2011
23/02/2011
24/02/2011
28/02/2011
28/02/2011
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IZOO OOSTERZELE
VREMDE
SCHILDE
ZWEVEGEM
ZELZATE
OVERPELT
ANDERLECHT
WAREGEM
ZEPPEREN
HERSELT
SINT-AMANDS
WESTOUTER
NIEUWERKERKEN
BORSBEEK
LOVENDEGEM
BOOISCHOT
HEUSDEN
TESSENDERLO
DESSELGEM
PITTEM
BUGGENHOUT
SINT-MARIA-LATEM
OPITTER
TEMSE
BRAKEL
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Sint-Jozef Basisschool
in Kontich.
Rode lieve-heers-beestjes klas.

[ ]
Bros en Flos
verschenen op
brooddozen en
koekendoosjes
en de badges werden
met trots opgespeld.

Het was een leuke week en voor
sommige kleuters een 'nieuwe ervaring'.

Een leuke week in de
kleuterklas

Veel dank van de kleuters uit de rode
lieve-heers-beestjes klas en juf Daniëla
van de Sint-Jozef basisschoolt te
Kontich. ■

Onlangs hebben wij rond 'tanden'
gewerkt naar aanleiding van het leuke
glimlachen-pakket.
De kleuters van 4 en 5 jaar waren reuze
blij met de tandenborstels en hebben
hem onmiddellijk uitgetest in de klas.
Thuis moesten ze de poetskaart verder
invullen en maandag kregen ze dan het
diploma.
Natuurlijk hebben we nog ander
activiteiten gedaan rond tanden zoals:
wat is gezond, ongezond, spatten en
schilderen met oude tandenborstels en
zelfs tanden tellen.
De leuke stikkers van bros en flos
verschenen op brooddozen en
koekendoosjes en de badges werden
met trots opgespeld.
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neem een kijkje
op de vernieuwde
website
www.glimlachen.be

Maandag 17 oktober 2011
kwam de tandmobiel op bezoek.

[ ]

In 3 en 4 was er een quiz over
Flos en Bros.
Flos poetst zijn tanden, Bros niet.
Bros dronk altijd frisdrank.

basisschool
't Lessenaartje

Bij de quiz had je 3 kaartjes, A, B en C.
Die moest je gebruiken als antwoorden.
Het waren grappige filmpjes en vragen.
De tandarts vertelde ons het volgende.
Je moet je tanden minstens 2 keer per
dag poetsen.
Je moet altijd rondjes draaien met je
tandenborstel maar met een elektrische
tandenborstel niet.
Je moet om de 6 maanden op controle
bij de tandarts. We kregen op het einde
een flesje water, een tandenborstel,
tandpasta en een stickerblad van Flos
en Bros.
Ze onderzochten ook de tanden van
de leerlingen van het 4de leerjaar. Deze
leerlingen worden tot aan het 6de
gevolgd.
De arts zei allerlei codes.
Bij de meeste was het heel goed.
Het was een hele leuke dag!!! ●

Verslag geschreven door:
Antje, Fleur en Anaïs
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1 februari 2012:
start van Glimlachen.be - jaar 3
Glimlachen.be is goed op dreef, ...en klaar voor een 3e jaar !
We hebben de voorbije 2 jaar meer dan
500 schoolbezoeken gedaan , maar
het is een uitdaging om de kinderen
en de leerkrachten te blijven boeien
en met iets origineels uit de bus te
komen.
Dit jaar trekken we naar de scholen met
de Flos &Bros Quiz. Een interactieve
PowerPoint aangepast aan de de
verschillende leeftijden. Dit biedt de
mogelijkheid zeer gedifferentieerd
te spreken over ‘gaatjes’ bij onze
allerkleinsten of over ‘cariës en erosie’
bij onze pubers, soms niet het meest
geïnteresseerde publiek.
Zo zijn er 4 aparte versies. Eéntje voor
elke graad van de lagere school en
ééntje voor de secundaire scholen. Flos
en Bros spelen hierin de hoofdrol en zijn
onze quiz-masters die meerkeuzevragen
stellen rond de hoofdthema’s:
mondhygiëne, tandvriendelijke eet- en
drinkgewoonten, en het bezoek aan de
tandarts.

We merken dat veel
leerkrachten na ons
bezoek nog verder
willen werken
rond tand- en
mondhygiëne.

jeugdspelers van Anderlecht tijdens de
paasstage en de stage in Hoogstraten,
Pennenzakkenrock, in Plopsaland, … ■
Smile !
Inge Degans
Glimlachen.be assistente

Uiteraard zorgen ook de Flos en Brosanimatiefilmpjes voor een luchtige
sfeer….
We merken dat veel leerkrachten na
ons bezoek nog verder willen werken
rond tand- en mondhygiëne. Vandaar
onze keuze om dit jaar ook aan alle
leerkrachten ter ondersteuning een
werkbundel, een poetsposter en
poetskaarten achter te laten. En alle
leerlingen krijgen een statische sticker
mee, met de belangrijkste poetstips, om
thuis op de badkamerspiegel te kleven.
Tijdens jaar 3 zullen we ook opnieuw
“glimlachen” tijdens talrijke evenementen.
Je zal ons vinden o.a. bij de
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Een Glimlachen.be dag
in beeld
Soms zeggen
foto's meer
dan teksten
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glimlachen.be in beeld
LAAT JE TANDEN
TOP PRESTEREN!

Luister naar
je tandencoach!
www.glimlachen.be

“Luister naar je tandencoach!”
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Verschillende scholen die Glimlachen.be zal bezoeken in de
volgende maanden.
Kijk ook op www.glimlachen.be voor reportages van vorige
bezoeken en andere evenementen.

datum

School 		

17-12-2012
17-12-2012
17-12-2012
18-12-2012
18-12-2012

Basisschool			SINT-BAAFS-VIJVE
Basisschool Groenlaar
BOOM
Basisschool			GENK
Basisschool SPES		
LAKEN
Basisschool 		
DEINZE
Onze-Lieve-Vrouw
Basisschool			KORTEMARK
Basisschool Groenlaar
NIEL
Basisschool			HEUSDEN
De Luchtballon
Basisschool			KOEKELARE
De Negensprong
OLVrouwecollege		
OOSTENDE
Vuurtoren
Basisschool Axi Joma
DEURNE
Basisschool			ANTWERPEN
Sint-Jan Berchmanscollege
Basisschool Floor en Tijn
OPGLABBEEK
Basisschool Roezemoes
ZEEBRUGGE
Basisschool Sint-Hubertus
NIEL
Basisschool De Zonnewijzer ZWALM
Basisschool			NEDER-OVER-HEEMBEEK
Kasteel Beiaardschool
Basisschool			BERINGEN
Basisschool Sint-Gillis
SINT-GILLIS

20-12-2012
20-12-2012
07-01-2013
07-01-2013
08-01-2013
08-01-2013
10-01-2013
10-01-2013
10-01-2013
11-01-2013
11-01-2013
14-01-2013
14-01-2013
15-01-2013

gemeente
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Drink Water

Gezonde tanden,
nu en later!
www.glimlachen.be
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LAAT JE TANDEN
TOP PRESTEREN!

Luister naar
je tandencoach!
www.glimlachen.be

106

1.

Buitenkant

2.

Buitenkant

3.

Binnenkant

4.

Binnenkant

5.

Bovenkant

Poets minstens

2 x per dag
minstens

2 minuten

6.

2

Bovenkant

min.

met een beetje

tandpasta

controle

2 x per jaar
M O N D
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diploma
Mijn tanden zijn mijn glimlach

✔
✔
✔
✔

poets je tanden 2 maal 2 minuten per dag.
beperk de tussendoortjes.
ga 2 maal per jaar op controle bij de tandarts.
LAAT JE MOOIE GLIMLACH ZIEN !
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www.GLIMLACHEN.be
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Diploma
r
e
s
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p
a
g
e
M

Tips voor een mooie glimlach:

✔ poets je tanden 2 maal per dag gedurende 2 minuten
✔ matig het aantal tussendoortjes
✔ ga 2 maal per jaar naar de tandarts
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www.glimlachen.be
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Proficiat !!
dankzij jouw hulp kreeg de
commissaris zijn glimlach terug

M O N D

DENK aan de

✔
✔
✔
✔
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TIPS :

poets je tanden 2 maal 2 minuten per dag.
matig het aantal tussendoortjes.
ga 2 maal per jaar op controle bij de tandarts.
LAAT JE MOOIE GLIMLACH ZIEN !

www.GLIMLACHEN.be
® lic. STUDIO 100 - Belgium
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