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1ste Europese
‘Oral Health Summit‘
“Ook in deze
chique Europese
buurt is er blijkbaar nog grote
nood aan sensibilisering, preventie
en behandeling !”

In de aanloop naar de Werelddag
van de Mondgezondheid van
12 september organiseerde het
“European Platform for better oral
healthplatform” op 5 september
2012 de eerste Europese Oral Health
Summit in het Europees Parlement
te Brussel. Dit nieuwe Platform is
een samenwerkingsverband tussen
de Association for Dental Education
in Europe, de Council of European
Chief Dental Officers, de European
Association of Dental Public Health,
GSK en Wrigley’s.

Mondgezondheid in Europa. Het
rapport, geschreven door Dr. Reena
Patel, onderzoekt een aantal van de
belangrijke topics:
- Prevalentie en trends van mondziekten in Europa
- Evaluatie van de economische
effecten van mondziekten
- Identificatie van de ‘best practice’
initiatieven in mondgezondheidsbevordering in Europa
- Ontwikkeling van een reeks aanbevelingen voor de Europese beleidsmakers.

E

In de buurt van het Europees
Parlement, werden een 2000 pakketten
uitgedeeld met informatie over
mondgezondheid en mondhygiëne
producten.

en honderdtal beleidsmakers
en deskundigen uit heel
Europa woonden deze top bij,
met enkele toonaangevende
sprekers zoals Prof. David Williams,
Prof. Eeva Widström en Prof Kenneth
Eaton.
Het Platform lanceerde zijn website
(www.oralhealthplatform.eu) en
zijn pas verschenen rapport over

Het Glimlachen.be team zorgde in de
Nederlandse mobiele tandheelkundige
kliniek NoviaCura voor gratis mondcontroles en vrijblijvend advies ivm
nood tot behandeling, mondhygiëne,
etc.

De resultaten van de screenings
waren niet opbeurend : bij 50 % van
de onderzochte personen vonden wij
tandsteen , 30% kreeg de raad een
tandarts te raadplegen voor cariës
vaak in combinatie met tandsteen en
bij slechts bij 25 % hadden we geen
opmerkingen.
Ook in deze chique Europese
buurt is er blijkbaar nog grote nood
aan sensibilisering, preventie en
behandeling ! ■
Inge Degans & Martine Dobbelaere
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SOURIEZ, VOUS
ÊTES AU RSCA !
Quelque 130 jeunes ont participé à un stage
de Pâques au RSC Anderlecht. Venus des
quatre coins du pays, ils ont eu l’occasion de
s’entraîner et d’apprendre des techniques.
Mais aussi à soigner leur sourire… Anderlecht est en eﬀet partenaire des Fédérations
de Dentistes.
Ces jeunes ont en eﬀet pu se rendre compte
de l’importance de l’hygiène dentaire à travers des ateliers très ludiques. « Une inﬂammation dentaire peut engendrer un
aﬀaiblissement général du corps et donc, des
blessures », explique Jean-Paul Souﬀriau,
Président du groupe de travail ﬂamand pour
des dents saines. Jonathan Legear en avait
fait les frais la saison dernière. Et les enfants
l’ont bien compris…
Rumi – « Je viens de remarquer que j’avais
plein de bactéries sur les dents. Si on a mal aux
dents, on ne sait pas marquer. Cela m’est arrivé. »
Jaycee – « J’ai retenu qu’il fallait changer de
brosse à dents tous les 3 mois. Cela permet
de sentir bon de la bouche. »
Kenneth – « C’est utile d’avoir de belles dents
pour les interviews à la télé, après les
matches… »

LACHEN,
U BENT BIJ RSCA!
Een 130-tal jonge sportievelingen uit alle hoeken van het land
namen deel aan een paasvoetbalstage op RSC Anderlecht waar ze
volop trainden en hun techniek bijschaafden. Maar ook hun glimlach werd verzorgd… Anderlecht is namelijk partner van het Verbond van Vlaamse Tandartsen.
Aan de hand van ludieke workshops werd de jongeren op het hart
gedrukt dat een goede mondhygiëne van cruciaal belang is. “Een
tandinfectie kan heel het lichaam verzwakken en zo blessures
veroorzaken”, legt Jean-Paul Souﬀriau, voorzitter van de Vlaamse
Werkgroep Gezonde Tanden, uit. Jonathan Legear kon hier het voorbije seizoen over meepraten. De kinderen hebben het dan ook begrepen…
Rumi – “Ik ondekte dat er eigenlijk heel wat bacteriën op mijn
tanden zitten. Als je tandpijn hebt, kan je niet scoren. Dat is wat mij
overkwam.”
Jaycee – “Wat ik onthouden heb, is dat je je tandenborstel om de 3
maanden moet vervangen. Zo ruikt je adem altijd goed…”
Kenneth – “Mooie tanden zijn handig voor de interviews op televisie
na de wedstrijden…”
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Cindy Huygh

Onderwerp:

Kevin Vermeulen [kevin.vermeulen@rsca.be]
dinsdag 10 augustus 2010 0:18
Jean-Paul Souffriau; 'Christine Van Meir'; Cindy Huygh; 'Jacques Vanobbergen'
katrijnvm@gmail.com; marjan_schellekens@live.be; m.dobbelaere@telenet.be;
carladheedene@hotmail.come; christine.van.meir@tandarts.be;
kaatje.schoutteet@skynet.be; dirk.schellekens@tandarts.be; delafrank@telenet.be
RSCA Tandenscreening: bedankje + persartikel

Urgentie:

Hoog

Van:
Verzonden:
Aan:
CC:

Dames en Heren,
Vooreerst zou ik jullie nogmaals willen bedanken voor jullie inzet en ijver tijdens de tandenscreening te Hoogstraten.
Ik had immers niet de kans om iedereen hiervoor persoonlijk te danken na de interessante uiteenzetting van
professor VANOBBERGEN..
De medewerkers en directie van RSCA zijn absoluut overtuigd van de meerwaarde van dit project en zullen er verder
voor zorgen dat jullie sensibiliseringsactie de nodige aandacht krijgt.
Onderstaand vinden jullie het persartikel dat wij vandaag in verschillende media verspreid hebben. Na een aantal
uren blijkt het artikel al een aantal duizenden keer gelezen op de populaire site www.voetbalkrant.com. Tevens
staat het artikel ook op de hoofdpagina van onze eigen website.
Ook het filmpje (zie mediacenter op www.rsca.be) is een absolute voltreffer.
Ik wens jullie nog veel succes met jullie fantastisch initiatief. Met sportieve groeten,
Kevin Vermeulen
Youth Department
Royal Sporting Club Anderlecht

RSCA screent tanden van jeugdspelers
Net als elk seizoen trok de bovenbouw uit de jeugdopleiding van RSCA op trainingsstage te Hoogstraten.
Naast de gebruikelijke trainingssessies en teambuildingactiviteiten, werd tijd gemaakt voor een
uitgebreide medische keuring. Opmerkelijk was de tandenscreening die bij elke speler werd afgenomen.
Wetenschappelijk onderzoek toonde aan dat tandproblemen de oorzaak kunnen vormen van andere
microblessures en ontstekingen. Om zich tegen dergelijke blessures preventief te wapenen, sloeg RSCA de
handen in mekaar met de Vlaamse en de Franstalige tandartsenfederatie. Beide federaties zorgden er met
een tiental mensen voor dat de mondgezondheid van de RSCA‐jeugd keurig in kaart werd gebracht. De
spelers kregen daarbovenop een uitvoerige en deskundige duiding over de wijze waarop het gebit correct
dient worden gepoetst. Ook de technische en medische staf werden uitvoerig geïnformeerd door
professor Jacques VANOBBERGEN over de nefaste gevolgen van tandproblemen.
Dit hele project kadert in een samenwerkingsakkoord tussen RSCA en de Vlaamse en Franstalige
tandartsenfederatie. RSCA is trots om partner te mogen zijn van het vierjarig project www.glimlachen.be
(www.sourirepourtous.be). Dit project dient om de mondgezondheid van kinderen en jongeren in België te
verbeteren.
Een verslag van de screening is te zien op Belgacom TV en www.rsca.be (mediacenter)
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Le RSCA a fait vérifier les dents de ses jeunes joueurs
Comme lors de chaque début de saison, les plus jeunes équipes formées par le RSC Anderlecht à Neerpede
sont parties en stage de préparation à Hoogstraten. En marge des habituelles séances d'entraînement et
des diverses activités de team building, nos formateurs ont également pris le temps de faire passer un
contrôle médical détaillé à leurs jeunes joueurs. Le test le plus étonnant fut sans aucun doute la
vérification des dents à laquelle chaque jeune élément dut se soumettre.
L'analyse scientifique a effectivement démontré que des problèmes dentaires peuvent être la cause de
micro‐blessures ou d'inflammations. Pour s'armer préventivement contre de telles blessures, le RSCA
collabore désormais avec les fédérations francophone et flamande de dentistes. Une dizaines de
personnes issues de ces deux fédérations ont veillé à faire un tour d'horizon complet de la santé buccale
des jeunes du RSCA. Par ailleurs, nos jeunes ont aussi reçu une explication détaillée et experte de la
manière dont cette zone doit être brossée. Les staffs technique et médical ont également été informés, de
manière tout aussi détaillée, des conséquences néfastes des problèmes dentaires par le Professeur
Jacques VANOBBERGEN.
L'ensemble de ce projet rentre dans le cadre de l'accord de collaboration qui existe entre le RSCA et les
fédérations francophone et néerlandophone des dentistes. Le RSCA est fier de pouvoir être le partenaire
du projet www.sourirepourtous.be (www.glimlachen.be) qui porte sur une durée de quatre ans. Il s'agit
d'un projet de sensibilisation qui a comme objectif d'améliorer la santé buccale des enfants et des jeunes
en Belgique.
Un résumé vidéo de ce screening est disponible sur Belgacom TV mais aussi sur www.rsca.be
(mediacenter)
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Nationale Bank
“Het project met de Nationale Bank heeft als doel de
mondhygiëne bij de werkende bevolking te verbeteren
om zo niet alleen bij te dragen tot een verbetering van de
mondgezondheid maar ook tot de algemene gezondheid.”

D

it project wil bedrijven
overhalen om op een
laagdrempelige en
duurzame manier
mondgezondheid te promoten
in het kader van een ruimer
gezondheidsbeleid op de werkvloer.
Op vraag van Dr Delandtsheer
trok het Glimlachen-team naar
de Nationale Bank voor een
pilootproject. De opgedane ervaring
zal kunnen helpen andere bedrijven
te benaderen.
In augustus kwamen de kinderen
van de werknemers en de
gepensioneerden aan bod.
In Berchem werd informatie
gegeven via een verhaaltje en een

PowerPointpresentatie. Nadien kregen
beide groepen een poetsinstructie.
In november kwam het personeel
van de Nationale Bank aan bod. De
personeelsleden konden tijdens de
middaglunch een informatiesessie
volgen met aansluitend een
poetsinstructie.
De medische staf van dokter De
Landtsheer, de hoofdarbeidsgeneesheer van de NBB, zorgde
voor de sensibilisering tot deelname
aan de info- en poetssessie. Heel
wat werknemers offerden hun
middagpauze op om naar ons verhaal
te luisteren. De actie was overal
zichtbaar in het gebouw van de
Nationale Bank. De spiegels van het

toilet, de affiches in de inkom en de
gangen vestigden de aandacht op
de aanwezigheid van het Glimlachen.
be-team.
Dankzij de inzet van de mensen van
de Nationale Bank werden in het
restaurant tandvriendelijke maaltijden
aangeboden. Via de affiches op de
frisdrankautomaten werden de mensen
bewust gemaakt van het suikergehalte
en de zuurtegraad van de dranken.
De reacties van de deelnemers was
positief en gaf ons een fijn gevoel. ■

Jean-Paul Souffriau
Voorzitter VWGT
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Happy C-Day

Z

ondag 25 augustus, 9 uur in de
Expohallen te Roeselare. Crea-Fun
is 10 jaar en dat werd gevierd als
Happy C-Day in samen-werking
met “West-Vlaanderens Mooiste”
(= fietsvierdaagse van de stad Roeselare).
Het aanbod voor de bezoekers is groot.
Enerzijds is er een fietstocht en anderzijds een
fun-happening voor kids van alle leeftijden.
Kids konden ravotten op heel wat speelmateriaal in het fun-park : springkastelen, plooiballonnen, gekke fietsen, klim- en klauterparcours,
circustechnieken, reuze gezel-schapspelen en
aan de grimestand werden vlinders, zonnetjes
en bloemetjes op de gezichtjes getoverd.

“Voor de educatieve
toets was er info over
veilig fietsen, de
politie met kantelwagen en… natuurlijk
Glimlachen.be !”
Aan onze Glimlachen-stand konden kinderen
en hun (groot)ouders een woordje uitleg krijgen
bij bijvoorbeeld het tandenpoetsen aan de
hand van een folder met plakverklikker.
Voor iedere bezoeker was er ook een educatief
gadget of een lekker appeltje !
Als kers op de taart mochten ouders en
grootouders bovendien deelnemen aan onze
wedstrijd, en een onschuldige kinderhand trok
uit een kleine 500 formulieren de winnaar van
een leuk Glimlachen.be-pakket.
Crea-Fun beweert de jeugddienst te zijn die
het hele jaar door kinderlachjes tevoorschijn
tovert ?... dat kunnen we als glimlachers
beamen en neem het van ons aan, we hebben
héél véél schitterende glimlachjes gezien ! ■
Inge Degans
Assistente Glimlachen.be
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Kind in Beeld

Verzorging
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Inhoud
Legende

In bad

4

Propere luier

5

Neus

5

Oren

6

Nagels

6

Tanden

7

Aandachtspunt
Niet doen
Zo is het goed
Zo is het niet goed
Arts
40 °C
0 °C
-20 °C

Temperatuur
Lichaamstemperatuur
Bacterie
Badolie
Babyolie
Overdag
Voor het slapengaan
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In bad
OF

Je kan een baby op elk moment van de dag een badje geven, maar best
niet net na de maaltijd. Zorg dat je alle spulletjes verzamelt voor je begint.
Zorg dat het water niet te warm is.

OF
40 °C
0 °C
-20 °C

37 °C
geen badschuim

1

2

OF

OF

OF

3

4

5

6

7

8

9

10
voeg badolie toe

11

12

15

13

14

16

17

navelstomp niet ontsmetten

navelstomp niet bedekken,
ook niet met luier

18

4
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Propere luier

1

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

2

3

2

3

• Rode billetjes

1

Neus

1

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

2

3

met opgerold zakdoekje

OF

1

2

met wattenstaafje

neusspray
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4

5

Oren

1
babyolie

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

2

3

in het oor

achter het oor

geen wattenstaafjes

Nagels

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

1
ontsmettingsmiddel

2
stompe punt

schaar ontsmetten

3
recht knippen

4
niet rond knippen

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

6 - 12 maanden

8 - 13 maanden

12 - 19 maanden

snijtanden

snijtanden

maaltanden

16 - 23 maanden
hoektanden

23 - 30 maanden
maaltanden

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

> 37,5 °C

OF

koortsig

geen eetlust

OF

rood en geïrriteerd tandvlees
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tandvlees masseren

(gekoelde) bijtring

7

in de koelkast - niet in de
diepvries

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

• Waarom poetsen?
Door te poetsen verwijder je tandplaque. De fluoride in de tandpasta maakt de tanden sterker.

1

2

poets vanaf de doorbraak van het eerste tandje want een goed
melkgebit is de basis voor een gezond blijvend gebit

het blijvend gebit ligt al klaar
onder het melkgebit

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

6 maanden - 1 jaar

1
kindertandpasta 500-1000
ppm fluoride

2

erwtje kindertandpasta
voor het slapengaan

1 - 2 jaar

1
kindertandpasta 500-1000
ppm fluoride

2

erwtje kindertandpasta

3

samen poetsen
voor het slapengaan

Vanaf 2 jaar

1
kindertandpasta 1000-1450
ppm fluoride

2

erwtje kindertandpasta

kind poetst
voor het slapengaan

8

3
ouder poetst
voor het slapengaan
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• Poetsbeweging

1
binnenkant

2
buitenkant

3
bovenop

• Geen extra fluoride

geen fluoridedruppels of -pilletjes

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

reageer enthousiast als je kind
zijn tanden poetst
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kies een leuke tandenborstel

9

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

• Vermijd overdracht bacteriën

fopspeen valt

niet in mond

eigen fopspeen

niet wisselen van fopspeen

proeven

spoelen onder water

lepel niet aan kind geven

10

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

• Vanaf 2 jaar

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

1

2

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

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

1

2

3
fopspeen bij inslapen

Geen honing, stropen, alcohol of suiker op de fopspeen.
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11

4
baby slaapt = fopspeen weg

Kind en Gezin-Lijn: 078 150 100 (nationaal tarief)
www.kindengezin.be

Verantwoordelijke uitgever: Kind en Gezin, Katrien Verhegge, administrateur-generaal - Vlaams agentschap

Hallepoortlaan 27 l 1060 BRUSSEL
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Tandverzorging
bij de allerkleinsten
Samenwerking Kind & Gezin en Glimlachen.be

het abc van baby tot kleuter

analfabeten. Recent werd
onder impuls van de VVT met
medewerking van glimlachen.be,
een nieuw luik over tandzorg
ontwikkeld en in KIB opgenomen,
meer bepaald in de KIB over
verzorging. Daarnaast werden
ook in de KIB over vaste voeding
aanvullingen gedaan, herkenbaar
aan het tandicoontje.

x.
x.
x.
x.
x.
x.
x.
x.
x.
x.
x.
x.
x.

Editie 2012

x.

het abc van baby
tot kleuter

x.

Kind in Beeld

Verzorging

x.

Kind & Gezin
Hallepoortlaan 27 l 1060 BRUSSEL
Kind en Gezin-Lijn: 078 150 100 (nationaal tarief)
www.kindengezin.be
M O N D
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“Recent werd
onder impuls
van de VVT, met
medewerking van
glimlachen.be,
een nieuw luik
over tandzorg
ontwikkeld, meer
bepaald in de KIB
over verzorging.
Daarnaast
werden er over
vaste voeding
aanvullingen
gedaan, herkenbaar aan het
tandicoontje.”
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Aan de hand van foto’s, tekeningen en schema’s wordt op
een eenvoudige manier uitleg
gegeven over de doorbraak
van de melktanden, poetsen,
aanmoedigen van het eerste
tandartsbezoek, gezonde babyen peutervoeding zonder
toevoegen van suiker, het tijdig
leren drinken uit een beker, …
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Kind en Gezin geeft met de brochure
“Het ABC van baby tot kleuter”
basisinformatie aan gezinnen met
kinderen van 0-3 jaar over voeding,
gezondheid, veiligheid, verzorging,
ontwikkeling, opvoeding en kinderopvang.
Naast deze brochure is er ook de
reeks Kind in Beeld (KIB) waarin
basis-informatie visueel voorgesteld
wordt. KIB is bedoeld voor al wie
geschreven teksten minder bruikbaar
zijn, bv. anderstaligen of functioneel

geen zoete drank in fles

De KIB, met het nieuwe luik
tandzorg, wordt vanaf 2013 tijdens
de contacten besproken door
de regioverpleegkundigen en
gezinsondersteuners van Kind en
Gezin. Deze nieuwe KIB vind je op
de website www.kindengezin.be
of www.glimlachen.be.
In de handleiding van KIB
Verzorging hierna (http://www.
kindengezin.be/brochures/
KIB_Verzorging_handleiding/index.
html#/1/) vind je het overzicht van
de volledige mondzorgactie
(de afbeeldingen KIB Verzorging +
de preventieboodschappen +
de link naar KIB vaste voeding
tandiconen). Deze versie is
specifiek bedoeld voor de
Intermediairen, niet voor ouders. ■
Christine Tierens
stafmedewerker Preventieve
Gezinsondersteuning/gezondheidsbevordering-veiligheid en
mondzorg Kind en Gezin
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Samenwerking Kind & Gezin en Glimlachen.be

Kind in Beeld

Verzorging
Kind & Gezin
Hallepoortlaan 27 l 1060 BRUSSEL
Kind en Gezin-Lijn: 078 150 100 (nationaal tarief)
www.kindengezin.be
M O N D

20
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Tandverzorging
bij de allerkleinsten
“Poets vanaf de
doorbraak van
het eerste tandje
want een goed
melkgebit is de
basis voor een
gezond blijvend
gebit.”
Kind & Gezin heeft een groot aantal
folders, brochures en rapporten met
informatie over voeding, opvoeding,
kinderopvang,….

Ongemakken bij doorbraak van de melktanden

In de reeks Kind in Beeld kwam
recentelijk de brochure Kind in
Beeld - Verzorging tot stand met de
medewerking van Glimlachen.be onder
impuls van het VVT.
In deze brochure staan neus, nagels,
oren en tanden centraal. Aan de hand
van foto’s, tekeningen en schema’s
wordt op een eenvoudige manier uitleg
gegeven over de doorbraak van de
melktanden en over poetsen.
Toekomstige mama’s ontvangen vanaf
2013 tijdens het thuisbezoek van de
regioverpleegkundige van Kind &
Gezin een gratis exemplaar van deze
brochure.
Wil u deze brochure bekijken of
downloaden, surf dan naar de
website www.kindengezin.be of
www.glimlachen.be ■

Renilde Hamelrijk
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op de vernieuwde
website
www.glimlachen.be
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Venca beurs te Broechem.

Op zaterdag 15 oktober stond het
Glimlachen.be team op de Venca
beurs te Broechem. Venca staat
voor Vorming, Educatie, Nascholing,
Consulting, Advies. De Venca beurs
is een leermiddelenbeurs voor het
kleuter- en basisonderwijs.
Een uitgelezen gelegenheid om het
scholenproject Glimlachen.be te
promoten bij leerkrachten en directies en
om ons jaarthema ”drink water, gezonde
tanden nu en later” te verspreiden. Heel
veel leerkrachten en directies hadden oor
voor ons standpunt om het drinken van
frisdranken en fruitsappen in de scholen
te beperken of zelfs te verbannen. Ze
waren dan ook vaak wel gewonnen voor
het idee.

[ ]

Een directrice van een basisschool
vertelde ons dat zij al twee jaar stap
voor stap werkt aan een beleid om enkel
water of melk in haar school toe te laten,
droge koeken en fruit. Dit heeft in het
begin zelfs geleid tot dreigbrieven en
nu nog heeft ze sporadisch te kampen
met tegenstand en verzet van ouders en
zelfs van een enkele leerkracht.

Onze mooie kleurrijke stand was een
echte trekpleister. Meer dan vierhonderd
bezoekers hebben op onze stand een
wedstrijdformulier ingevuld en de vragen
correct beantwoord om één van de
twintig klaspakketten of één van de
drie Bongobonnen te winnen. Ook de
frisse appeltjes zijn vlot van de toonbank
gegaan.

Drink water,
gezonde tanden
nu en later.

Dat het een waar succes was, staat
buiten kijf: de dag zelf zijn er via de
website al inschrijvingen van scholen
binnengelopen om een bezoek aan te
vragen van Glimlachen.be …
Zeker voor herhaling vatbaar ! ●
Martine Dobbelaere
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Verschillende scholen die Glimlachen.be zal bezoeken in de maand november.
Kijk ook op www.glimlachen.be voor reportages vorige bezoeken en andere
evenementen.

DATUM

SCHOOL

GEMEENTE

08/11/2011

Koninklijk Atheneum

VEURNE

10/11/2011

Basisschool

KORTEMARK

14/11/2011

Basisschool

NEEROETEREN

14/11/2011

Basisschool Driessprong

DEINZE

15/11/2011

Don Bosco

SINT-PIETERS-WOLUWE

17/11/2011

Basisschool Grasmus

LEUVEN

17/11/2011

Basisschool

DEERLIJK

17/11/2011

Basisschool Groenlaar

REET

18/11/2011

Basisschool

VEURNE

21/11/2011

Basisschool

KORTEMARK

22/11/2011

Basisschool Piramide & Tilia

STEENOKKERZEEL

22/11/2011

Katholieke Centrumschool

DENDERLEEUW

24/11/2011

Basisschool Axi Joma

DEURNE

24/11/2011

Basisschool

NEEROETEREN

BEKIJK ONLINE

24/11/2011

Basisschool Sint-Jan

AFFLIGEM

ONZE LAATSTE

25/11/2011

Basisschool Sint-Carolus

RUISBROEK

25/11/2011

Basisschool

HERNE

FILMPJES ...

28/11/2011

Don Bosco Groenveld

HEVERLEE

28/11/2011

Graaf Van Egmont

ZOTTEGEM

EN VEEL MEER !

29/11/2011

Basisschool

WILRIJK

29/11/2011

Koninklijk Atheneum

ANDERLECHT

UIT DE KINDERMOND

Glimlachen.be assistente vroeg:
Wat zijn bacteriën?
Antwoord van een leerling:
Dat zijn die dingen die ze in Spanje
in de komkommers steken…
40
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Venca-beurs
op 12/10/2013
“We weten het allemaal…bescheidenheid siert een mens,
maar als ’t nu eens écht goed is, mag je er dan niet zo af en
toe eens mee uitpakken?”

Z

aterdagochtend 7.45 uur, we begonnen
aan de opbouw van onze Glimlachen.
be-stand op de Flanders Education-beurs
georganiseerd door Venca (vorming,
educatie, nascholing, consulting, advies).
Niet enkel Flos & Bros sierden onze stand, maar
ook Cas & Kato (die ons zullen vergezellen naar de
kleuterscholen) maken voortaan deel uit van ons
gezelschap.
Vanaf 9 uur gingen de deuren open en mochten
we leerkrachten, directieleden, pedagogen,
zorgleerkrachten, inspecteurs en vele anderen aan
onze stand verwelkomen.
Er werd aandachtig geluisterd naar wat we de
leerlingen zullen bijbrengen en op welke wijze er zal
gesensibiliseerd worden (op de kleuterscholen met
de kamishibai, op de lagere scholen met een ludieke
PowerPoint).
Iedereen die langskwam, kon deelnemen aan onze
wedstrijd waarmee een mooi pakket kon gewonnen
worden!
345 wedstrijdformulieren werden ingevuld, evenveel
keren werd ons gevraagd of we zeker zouden kunnen
langskomen op school…Plots kregen we bezoek van
2 dames die mindfullness kwamen promoten op deze
beurs…beide dames kwamen eventjes een kijkje
nemen aan de stand waarover er op de hele beurs
gepraat werd…
De Glimlachers, keken toe en zagen dat het goed was.
En wat de kamishibai betreft, we houden de spanning
er graag in … uitleg volgt!! ■

Inge Degans
Assistente Glimlachen.be
vvtmagazine - december 2013 - www.tandarts.be 41
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Heb jij je
tanden al gepoetst?
22 vragen aan de tandarts, massa's tips én een poetswijzer
Je gebit mooi houden, daar begin je liefst vroeg mee.
Maar wanneer kan je kind alleen met de tandenborstel aan
de slag? Is kinderpasta nodig? En wat kun je nog doen?
272
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Net zoals definitieve tanden zijn
melktanden essentieel om goed te
leren bijten, kauwen, slikken én... te
spreken. Daarnaast is het melkgebit
ook belangrijk voor de juiste groei
van het blijvende gebit, de kaken en
de gezichtsvorm. Slecht verzorgde
melktanden kunnen gaatjes krijgen,
tandvleesontsteking veroorzaken of
zelfs een tandabces vormen. Dit kan
veel pijn doen en een zwelling veroorzaken, waardoor je kind slechter
zal eten, zich niet lekker zal voelen of
moeilijker zal slapen. Daarnaast kan
een abces aan de wortelpunten van
de melktanden ook leiden tot beschadiging van de definitieve tand.
Verliest je kind vroegtijdig enkele
melktanden, dan kan er plaatsgebrek
ontstaan voor de blijvende tanden.

3/ Waarom moet je
ook melktanden
goed verzorgen?

Het is erg belangrijk om met poetsen te
beginnen zodra het eerste melktandje begint
door te breken, rond 6 à 8 maanden dus. Op die
manier went je baby er al aan en hou je de tandjes schoon. In het begin is de aanwezigheid van
fluoride in de mond belangrijker dan dat je overal
met de borstel komt. Fluoride beschermt immers
de tanden en vermindert de kans op tandbederf;
babytandjes hebben nog geen sterk glazuur en
zijn dus extra gevoelig voor cariës. Regelmatig
een kleine hoeveelheid fluoride in de mond heeft
het meeste effect. Vanaf de eerste kiezen wordt
poetsen nog belangrijker, omdat er aan het
onregelmatige tandoppervlak veel makkelijker
restjes blijven hangen.

4/Vanaf welke leeftijd
moet je kindertandjes
poetsen?

De vuistregel is twee keer per dag, twee tot
drie minuten lang. Je kunt het ook anders
aangeven en zeggen dat ze 6 seconden
per tand moeten poetsen. Deze regel
geldt voor iedereen: voor baby’s, peuters,
kinderen en volwassenen.

2/ Hoe vaak en hoelang
moeten kinderen hun
tanden poetsen?

Vanaf een jaar of drie kun je je kind zelf aan de slag laten gaan met eenvoudige, horizontale
poetsbewegingen. Pas rond hun tiende verjaardag zijn kinderen motorisch in staat om de
veel complexere draaitechniek te leren. Blijf dus begeleiden én napoetsen tot die leeftijd,
vooral op de plekken waar je kind niet zo goed poetst (meestal achteraan en opzij).

5/Wanneer kan je kind het zelf?

Voorkomen is altijd beter dan genezen, en dat geldt zeker voor je tanden. Want schade aan je gebit geneest niet vanzelf. Bovendien is reparatiewerk een pak duurder dan
preventie. Dé manier om je tanden gezond te houden is natuurlijk poetsen. Op die
manier verwijder je tandplak, een laagje dat vanzelf op je tanden ontstaat nadat je
hebt gegeten. Tandplak bestaat vooral uit bacteriën die zich hechten aan je tandoppervlak. Geef je die bacteriën vrij spel, dan worden de suikers uit onze voeding
(koolhydraten) omgezet naar zuren, die zo agressief zijn dat ze je tanden kunnen
aantasten en cariës of tandbederf veroorzaken. Achterblijvende tandplak kan
bovendien ook verharden tot tandsteen, en dat kan dan weer leiden tot geïrriteerd
tandvlees en zelfs tot het uitvallen van tanden. Goed poetsen is dus de boodschap!

1/Waarom is tanden poetsen zo belangrijk?

Poets wederom poets, maar nooit nét na het eten

Kies eerder voor een kleine dan een grote kop. Voor jonge kinderen hoeft die kop niet
groter dan 1 à 1,5 cm te zijn. Ga voor zachte haren van nylon die even lang zijn. Het nut
van ongelijke lengtes en allerlei hightech-haarpatronen is niet aangetoond. Harde borstels zijn zeker uit den boze, omdat ze het risico op beschadigd glazuur verhogen. Een
rechte, niet al te lange steel volstaat. Als je het moeilijk vindt om de juiste keuze in het
ruime aanbod te maken, vraag je beter advies aan je tandarts. En net zoals voor volwassenen geldt ook voor kinderen: koop om de drie maanden een nieuwe tandenborstel.

6/Wat is een goede tandenborstel?
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Omdat tandplak ongeveer dezelfde kleur
als je tanden heeft, kun je het bijna niet
zien. Daarom bestaan er plakverklikkers:
tabletjes waarop je een halve minuut
kauwt en die daarna de restjes tandplak
rood kleuren. Handig én leuk om je kind
te tonen waar het goed poetst en op
welke plekjes het beter kan. De rode
kleurstof verdwijnt als je ze wegpoetst.
De verklikkers zijn als hulpmiddel bedoeld, gebruik ze hoogstens 1 à 2 keer per
week. Je koopt ze in de apotheek. →

8/ Zijn ’tandplakverklikkers’ een goed
hulpmiddel?

Jonge kinderen mogen poetsen met
horizontale bewegingen. Belangrijk is dat
ze geen enkel tandvlak vergeten. Je leert
hen dan ook het beste om altijd in
dezelfde volgorde te poetsen en aan de
drie B’s te denken: eerst alle buitenvlakken, dan alle binnenvlakken en daarna
boven op de tanden.
Vanaf een jaar of acht kunnen ze beginnen met de complexere draaitechniek:
je zet de tandenborstel schuin gericht
naar het tandvlees in een hoek van 45°
en poetst zo tand per tand, vlak per vlak,
met cirkelvormige bewegingen. Opletten
dat zoon of dochter niet te wild gaat
poetsen, want dat werkt slijtage van het
tandglazuur in de hand. Tegen hun
twaalfde verjaardag en hun wissel naar
definitieve tanden moeten ze dit onder
de knie hebben. Eén keer naspoelen met
water volstaat. Spoel je te vaak, dan verdwijnt de beschermende fluoride.

7/Wat is de juiste
techniek?
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• Vanaf de doorbraak van het eerste melktandje tot de leeftijd van
zes jaar gebruik je niet meer,
maar ook niet minder, dan een
erwtje tandpasta, aangepast aan
de leeftijd.
• Vanaf zes jaar poetsen kinderen,
zoals volwassenen, dus met 1 à
2 cm tandpasta.

Niet te veel,
niet te weinig

Kindertandpasta is meer dan een verkooptruc. Het bevat namelijk minder
fluoride dan tandpasta voor volwassenen. Voor kinderen onder de twee jaar
kies je best een pasta met maximaal
1000 ppm (particles per million) fluoride. Kleintjes slikken vaak wat tandpasta in en een teveel aan fluoride
zorgt voor een lelijke verkleuring van
de tanden. Tussen twee en zes jaar is
tandpasta met maximaal 1450 ppm
fluoride aangewezen, vanaf 6 jaar is
tandpasta voor volwassenen met 1450
ppm zinvoller dan kindertandpasta.
Kies dan wel een tandpasta zonder
schuurmiddelen of witmakers. En wat
met al die hippe smaakjes? Die maken
het tandenpoetsen misschien aangenamer, maar hebben wel het nadeel
dat ze uitnodigen tot inslikken.
Check het fluoridegehalte zeker op de
verpakking. Het is niet omdat er ’peutertandpasta’ staat, dat de aanbevolen
hoeveelheid automatisch klopt.

9/Kindertandpasta,
is dat beter?
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Fluoride is essentieel om tanden en botten op
te bouwen en sterk te houden. Het is dus zeker
tijdens de groei en de tandenwissel extra belangrijk. Bovendien maakt fluoride tandglazuur
ook beter bestand tegen agressieve zuren die
tandbederf veroorzaken. Omdat fluoride in erg
weinig voedingsmiddelen voorkomt (visgraten,
schelpdieren, thee, zout) wordt dit toegevoegd
aan tandpasta en mondwater. Dat laatste is
voor kinderen zeker niet nodig.

10/ Waarom is fluoride
zo belangrijk?

Poets in elk geval twee keer per dag
(’s morgens en ’s avonds). Meteen na het
eten poetsen, doe je beter niet. Zeker als
je zuur fruit hebt gegeten of frisdrank
hebt gedronken, wacht je beter een uur.
De zuren uit dit voedsel ’weken’ namelijk
mineralen los uit je tanden. Poets je te
snel, dan schrob je ze weg. Wacht je nog
even, dan gaan die mineralen zich weer
in de tanden inpassen. Essentieel is in ieder geval om te poetsen voor het slapengaan. ’s Nachts ligt de speekselproductie,
die de tanden helpt herstellen, lager en
kan fluoride ongestoord inwerken.

11/ Wanneer kun je
het beste poetsen?

Als je kind kiezen met diepe groeven heeft,
zijn die moeilijker te poetsen. Heeft je zoon
of dochter al veel cariës, bijvoorbeeld verschillende gevulde melktanden, dan kun je
overwegen om de groeven te laten verzegelen. Op die manier worden ze minder diep en
zijn ze makkelijker te reinigen. Vraag hier
zeker het advies van je tandarts.

15/ Heeft het zin om
kiezen te laten
verzegelen?

Melk en suikervrije melkproducten,
ongezoete yoghurt, kaas en pure
noten leveren calcium en dat betekent
extra bescherming voor het tandglazuur. Ook rauwkost is een tandvriendelijk tussendoortje, omdat het
de aanmaak van speeksel - dat ook
mineralen bevat - bevordert.

16/ Bestaat er
tandvriendelijke
voeding?

In tandvriendelijke kauwgom zit geen suiker maar sorbitol of xylitol. Xylitol is
een natuurlijke stof die onder andere in aardbeien en spinazie zit. Zulke kauwgom
geeft een frisse smaak en door dat koude gevoel in de mond komt de speekselproductie op gang, worden er mineralen aangevoerd en wordt de tandplak
weggespoeld. Gevolg: de zuurtegraad in de mond wordt na het eten van
zure voeding weer sneller normaal.

14/Wat met tandvriendelijke kauwgom?

Als je kind regelmatig poetst, zijn fluoridetabletten niet nodig. Gebruik fluoridesupplementen dus alleen maar op aanraden van je tandarts. Die kan ze aanbevelen als je kind
bijvoorbeeld een verhoogd risico op cariës loopt.

13/ Zijn extra fluoridetabletjes nodig?

Suikerhoudende voeding en dranken zijn niet goed: de bacteriën in tandplak zetten
de suikers om in agressieve zuren die de tanden aantasten. Dat geldt óók voor gezoete fruitsappen en voor vers ongezoet fruit. Opletten is het zeker ook met babykoeken, hoestsiroop en antibioticasiroop voor kinderen, in zulke siropen zit gemiddeld 20 tot 55% (!) suiker. Ook zure vruchten en zure (fris)dranken zijn niet zo best.
Het zuur werkt direct in op je tanden, wat tot tanderosie kan leiden. Het gaat ’m
niet zozeer om de hoeveelheid die je gebruikt, maar wel om de frequentie. Liever
dus één keer één groot glas fruitsap of frisdrank dan steeds kleine slokken.

12/ Welke voedingsmiddelen
kun je beter vermijden?

Snoep slim, eet ’n appel in één keer
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Kinderen vanaf 6 of 7 jaar kunnen overweg
met een elektrische tandenborstel. Het is
wel belangrijk om hen te tonen hoe ze
daarmee moeten poetsen: niet schrobben,
maar het borsteltje van tand naar tand
verplaatsen. Blijf zelf zeker ook nog goed
napoetsen. Er zijn ook elektrische tandenborstels voor kinderen met speciale
kleine borstelkopjes.

18/ Is elektrisch
poetsen goed
voor kinderen?

Vers fruit blijft met zijn vele vitaminen,
mineralen en vezels erg gezond. Maar omdat vruchten ook suikers bevatten en flink
zuur kunnen zijn, spring je er liefst slim
mee om. Twee stukken of porties fruit per
dag zijn ideaal voor je tanden. Het is ook
beter om fruit als dessert te eten in plaats
van er de hele dag door op te knabbelen.
Verder geef je de voorkeur aan een stuk
fruit in plaats van aan vruchtenmoes, en
fruitconserven ’in eigen nat’ zijn uiteraard
beter dan fruit op siroop.

17/ Hoeveel fruit mag
je per dag eten?
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Op de websites van het Verbond der
Vlaamse Tandartsen vind je niet alleen de meest actuele aanbevelingen
en tips over mondhygiëne, maar ook
leuk en leerzaam materiaal voor de
kinderen. Van een downloadbare
tandenpoetskalender, kleurplaten en
tandartsmopjes tot filmpjes van het
komische duo Flos & Bros en een video
over hoe astronauten in de ruimte hun
tanden poetsen.
www.tandarts.be, www.glimlachen.be

Meer info

(Bronnen: Kind & Gezin, KU Leuven, UGent )

• Vier op de tien Belgische jongeren
draagt een beugel.

• In de eerste kleuterklas krijgt 33
à 44% nog drank uit een zuigfles.

• 14% van de Vlaamse peuters van
twee jaar drinkt regelmatig frisdrank.

• 24% van de baby’s drinkt op 6 maanden vaak fruitsap voor zuigelingen.

• Op de leeftijd van 5 jaar heeft 31%
van de kinderen al duidelijke tekenen
van tandbederf.

• Slechts de helft van de driejarigen
krijgt dagelijks hulp van zijn ouders bij
het tanden poetsen.

• Eén op de vijf vijfjarigen poetst niet
elke dag zijn tanden.

• In Vlaanderen begint 65% van de
kinderen met tanden poetsen vóór zijn
tweede verjaardag.

cijfers & weetjes
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Kinderen hoeven nog niet te flossen, de
kans is te groot dat ze daarmee hun tandvlees beschadigen. Ze kunnen daarmee
wachten tot een jaar of 18.

22/ Moeten kinderen
ook flossen?

Tekst: Inge Taucher. Met medewerking van: tandarts
Jean-Paul Souffriau, voorzitter Vlaamse Werkgroep voor
Gezonde Tanden, Verbond der Vlaamse Tandartsen,
www.tandarts.be
Foto's: Corbis, Getty.

Als je kind vanaf zijn tweede verjaardag al
twee keer per jaar preventief op controle
gaat, kunnen eventuele problemen in een
vroeg stadium ontdekt en behandeld worden. Ga je pas voor het eerst naar de tandarts als er ook echt een probleem is (tandpijn, abces, tandschade door valpartij), dan is
de kans groot dat je kind de tandarts zal
associëren met die negatieve ervaring. De
meeste behandelingen, ook de preventieve,
worden bij kinderen tot 18 jaar volledig
terugbetaald door het ziekenfonds.

21/Vanaf welke leeftijd
ga je op controle bij de
tandarts?

Het is absoluut beter om een tand zo veel
mogelijk te redden, want melktanden houden
plaats voor blijvende tanden. Gaan er melktanden verloren, dan kunnen blijvende tanden verschuiven en plaatsgebrek krijgen. Wat
als je kind al in de tandenwisselleeftijd zit? Je
tandarts is het best geplaatst om over de
juiste behandeling te beslissen.

20/ Wat met een
aangetast melktandje?

Als je kind een vaste beugel draagt, hanteer je de traditionele poetstechniek: maak met
kleine, cirkelvormige bewegingen alle tandvlakken schoon. Maar dit duurt wel langer, reken
toch 5 à 6 minuten, omdat je tussen de beugelblokjes moet. Goed poetsen is voor beugelkids trouwens extra belangrijk, omdat de plak zich graag tegen de blokjes nestelt. En dat
kan sneller tot kleurverschillen of zelfs gaatjes leiden.
Het is bovendien beter om één keer per dag echt grondig te poetsen, dan drie keer snel en
oppervlakkig. Er bestaan ook ’orthodontische’ tandenborstels voor beugeldragers met
haartjes die wigvormig ingeplant staan. Ook elektrisch poetsen is een aanrader. Sommige
merken hebben zelfs opzetborsteltjes speciaal voor beugeldragers.

19/ Hoe poets je als je een vaste beugel draagt?

Beugelbekkies, denk aan de blokjes





Kleine kop
Zachte haren van gelijke lengte
Rechte steel

De perfecte tandenborstel

Duw de pasta ín
de borstel, leg ’m
er niet bovenop!

• Meteen na het eten poetsen,
zeker als je zuur fruit of frisdrank op
hebt. Wacht liever één uur.

• Flossen, want zo beschadig je
je tandvlees.

• Hard en wild poetsen, want zo
kun je je gebit blijvend beschadigen.
Zacht poetsen is de boodschap!

Liever niet

Tot de leeftijd van tien jaar poetst mama of papa voor
het slapengaan best nog eens na (achteraan en opzij).

Na het poetsen komt…
het napoetsen

Een erwtje
tandpasta
is voldoende

Samenstelling: Ayla Noë. Illustraties: Mireille Kouwenberg.

1 Eerst de buitenkant
2 Dan de binnenkant
3 Daarna boven op de tanden

Poetsen doe je zo!

Jongens en meisjes met
een beugel poetsen best
vijf à zes minuten per dag
met een elektrische
tandenborstel. Liever één
keer grondig poetsen
tussen de beugelblokjes,
dan twee keer snel en
te oppervlakkig.

Voor beugelbekkies

... is het tijd voor een nieuwe tandenborstel!

Na drie maanden poetsen

Tandenpoetsen doe je twee
keer per dag en dat twee
minuten lang. De tandarts
bezoek je twee keer per jaar.

De magische twee

Om op te hangen in de badkamer!

Poetswijzer
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Triple P magazine

Onmisbare tips om
je kind lekker en gezellig
te laten eten

Positief

nr

opvoeden!

7
LENTE 2012

Voor ouders met kinderen
tot 16 jaar

Thuis bij chef-kok
Fatima Marzouki

‘Alles proeven
wat op tafel
komt’

•

•••

De opvoedingswinkel
weet raad!
•••

•

‘Hulp,
mijn dochter
eet niet meer’
Tieners aan tafel

D o e me e

Waarvan smullen
de Junior MasterChefs zelf?

eGEn win
SCH E N K E N

Selectief mutisme: “Rania heeft angst om te spreken”
T r i p l e P m a g a z i n e l e n t e 2012 | 1
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Tips
kids
voor

Dag van het Park 2012
Kuieren over de plantenmarkt, rondsnuffelen op de
rommelmarkt, genieten van de proeverijen, je verbazen over straffe straattheateracts, kijken hoe de kinderen zich uitleven op de springkastelen… Beleef het mee
tijdens de ‘Dag van het Park’.
Gratis voor alle kinderen in het Vrijbroekpark van
Mechelen op zondag 27 mei van 10 tot 18u.
Info: 015 45 13 80 of info@groenmechelen.provant.be

Stripdag in Kalmthout
Stripdag is een jaarlijkse traditie in Kalmthout. Op verschillende plaatsen in de gemeente zijn er activiteiten
rond de strips en Suske en Wiske. In het Suske en Wiske - Kindermuseum is er een doorlopend programma
voor jong en oud.
Voor alle kinderen, op zondag 17 juni van 10 tot 17u.
Prijs: € 3,5 • Info: 03 666 64 85

Dromenvangers knutselen
Elke woensdag tijdens de zomervakantie kunnen kinderen samen met hun (groot)ouders deelnemen aan
leuke namiddagactiviteiten of gezellige avondwandelingen. Op 4 juli knutselen we zelf een dromenvanger!
Gratis voor kinderen van 7 tot 12 jaar in het Provinciaal
Groendomein Prinsenpark in Retie, 4 juli, 14 tot 16 uur.
Info en reserveren: 014 37 91 74
of info@groenkempen.provant.be

Festival Schorremorrie
Schorremorrie is een heus kinderfestival met
springkastelen, ponyrijden, go-carts, circusshow
en initiatie, trampolinespringen, brandweerparcours, minigolf, waterfietsen, kindermolen,
zweefmolen, kindergrime, eendje vissen, volksspelen…
Voor alle kinderen in het Provinciaal
Recreatiedomein De Schorre in Boom op 19
augustus van 13 tot 18 uur. Prijs: € 4. Info 03 880
76 30 of ianthe.quireyns@deschorre.provant.be.
Deze en nog veel meer tips lees je in het boekje
Tips van de provincie Antwerpen.
Gratis te bestellen via 03 240 63 50
of fatima.fadili@admin.provant.be.
Zie ook www.provant.be/kalender.

Doe mee

en win!

Glimlachen.be.
Mond in actie!
Wist je dat na 3 maanden gemiddeld 7 miljoen bacteriën op je tandenborstel aanwezig zijn? Vervang je tandenborstel
dus bij elk nieuw seizoen!
 Poets minstens 2 minuten.
Poets volgens de drie B’s: buitenkant, binnenkant, bovenkant. Vervang je tandenborstels 4x per jaar.
Wedstrijdvraag:
Hoeveel keer per dag moet je je tanden poetsen?
Je vindt het antwoord op www.glimlachen.be.
Glimlachen.be schenkt 10 pakketten weg. In elk pakket vind
je 2 tandenborstels, 2 tandpasta’s, een badge, sleutelhanger,
ballonnen en een poetssticker.

Win een gecombineerde
Stomer-Blender
van Philips AVENT
Met de Stomer-Blender van Philips
AVENT kun je op een eenvoudige
manier een gezonde en verse babymaaltijd bereiden. Eerst stoom
je het fruit, de groenten, de vis en/
of het vlees en vervolgens til je de
kan op en keer je hem om zodat
je de inhoud kan malen en mengen. Deze Stomer-Blender is ideaal voor fruitdrankjes, babyhapjes,
peutergerechten maar ook voor
complete maaltijden.
WEDSTRIJD:
Maak een gezond gerechtje en stuur het recept door naar
Triple P magazine.
Philips AVENT geeft twee Stomers-Blenders weg. Lekker gezond!

Stuur je antwoord

op één of meer wedstrijdvragen vóór 31 september 2012 op
naar Triple P magazine, Boomgaardstraat 22, 2600 Berchem
of redactie@triplepmagazine.be
T r i p l e P m a g a z i n e LEN
l e n Tt Ee 2012 | 19
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Als u deze e-mail in tekstformaat ontvangt, zonder afbeeldingen, klik hier!

april 2012

Eindelijk lente!
Tot ziens paasklokken, welkom school-, communie- en andere feesten. Het derde trimester is altijd een beetje
speciaal. Er zijn nogal wat vrije dagen, festiviteiten en schooluitstappen. En dat alles overkoepeld door een stralend
zonnetje en aangename temperaturen... Althans, daar rekenen we toch op. Laat het weer de pret niet bederven en
geniet maar van deze Ouderlink!

Niet te missen
De week van de opvoeding komt eraan en dat hebben we bij de VCOV geweten! Op
3/5 hoor je van Maurits Wysmans of je kind nog moet luisteren (te Kuurne). Op 21/5 is
er een heus opvoeddebat in Leuven 'Van papa mag het wel'. Via opmerkelijke
filmfragmenten komen verhalen en ervaringen naar boven. Recht uit de praktijk!
Verder plannen we nog een oudercafé in Knokke-Heist op 8/5. De kers op de taart zijn
de VCOV-slotavonden. Op deze feestelijke afsluiters van het schooljaar stellen we het
nieuwe VCOV-aanbod voor.
Alles op een rijtje in de activiteitenkalender

OPROEP! OPROEP! OPROEP!
Het departement onderwijs wil zicht krijgen op de schoolkosten in het secundair
onderwijs en doet daarvoor beroep op de ouderkoepels. Daarom zijn we op zoek
naar ouders die gedurende het komende schooljaar een logboek bij willen
houden van de schoolkosten voor een leerling in het secundair. We voorzien een
document waar elke uitgave op genoteerd kan worden. Zo kunnen we het
departement de som presenteren van de schoolrekening en alle andere, nietverplichte kosten die voor school gemaakt worden.
Heb je een kind in het secundair onderwijs en wil je de minister laten zien wat dat
kost? Doe dan mee! We rekenen op zoveel mogelijk ouders met kinderen van
verschillende leeftijden, in verschillende studierichtingen. De verwerking gebeurt anoniem.
Contacteer ons als je een logboek wil bijhouden

Communiceren via pictogrammen
Een simpele tekening kan snel veel duidelijk maken. Denk maar aan het ventje of
vrouwtje op de deur van een toilet. Je weet direct waar naartoe als de nood hoog is!
Dergelijke pictogrammen zijn ook bijzonder handig in de communicatie met ouders.
Klasse verzamelde 25 basispictogrammen om eenvoudige boodschappen over te
brengen aan (anderstalige) ouders. Een bijhorend woordenboekje legt in 9 talen uit
wat de picto's betekenen.
Meer goede ideeën rond communicatie met ouders
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Glimlachen.be
Waarom krijg je gaatjes in je tanden? Hoe vaak moeten kinderen hun tanden poetsen?
Hoe lang duurt een gemiddelde poetsbeurt en wat zijn de populairste plaatsen om
tanden te poetsen? Je ontdekt het allemaal op de website van Flos en Bros.
Glimlachen.be is een sensibiliseringsproject met als doel de mondgezondheid van
kinderen en jongeren te verbeteren. Het wordt uitgevoerd door het Verbond der
Vlaamse Tandartsen vzw. Niet alleen scholen, maar ook ouders kunnen deelnemen
aan de evenementen.
Een gezonde mond voor je kinderen

Opvoeden is... voor iedereen anders!
De Week van de Opvoeding gaat door van 16 tot en met 23 mei. In Vlaanderen en
Brussel worden dan tal van activiteiten georganiseerd: speeldagen, een pick-nick, een
informatiebijeenkomst, opendeurdagen, een toneelvoorstelling... De week van de
opvoeding wordt georganiseerd omdat kinderen opvoeden een belangrijke taak is,
maar ook niet altijd even gemakkelijk. Daarom wordt het vele dagdagelijkse opvoeden
tijdens die week even in de kijker geplaatst. De Week van de Opvoeding gaat vooral
over: (1) positieve opvoedingsstijlen promoten, (2) opvoeden zichtbaar en
bespreekbaar maken en (3) het aanbod opvoedingsondersteuning beter bekend
maken.
Ideeën om zelf een activiteit te organiseren

Wie zijn ze? Wat doen ze? Wat drijft hen?
Weldra is het 10 jaar geleden dat Kris Achten zich bij de VCOV ontfermde over de
boekhouding. Hij kreeg er allerlei opdrachten bij, doorstond meerdere stresstests en
werd zo bekroond tot duivel-doet-al. Reden genoeg voor Ouderlink om eens achter de
schermen te kijken bij de man van de cijfers: Kris!
Achter de schermen met Kris

Op sportkamp de hele zomer lang!
Vakantie: dat is buiten spelen, lekker nietsdoen, reizen… en op sportkamp gaan
natuurlijk! De Gezinssportfederatie (GSF) & AFYA, de sportdienst en sportieve
jeugddienst van de Gezinsbond, zijn er deze zomervakantie speciaal voor jou. Bij GSF
& AFYA beleven je oogappels een sportieve vakantieweek waarin ze niet alleen
kennismaken met een breed aanbod aan vernieuwende sportactiviteiten, maar ook
nieuwe vrienden en vriendinnen zullen maken. Kies en boek snel hun favoriete
sportweek op www.gsf.be en www.afya.be.
Download de sportkampenbrochure

Ontdek de kust natuur-lijk
De Week van de Zee (van 27/4 tot 13/5) is de jaarlijkse aandachtsweek die natuur en
milieu aan de kust in de kijker plaatst. Ze biedt een waaier van activiteiten, waarbij
natuurgebieden aan de kust de focus krijgen. Er is een aanbod voor het onderwijs,
maar ook voor natuurliefhebbers zijn er (geleide) natuurwandelingen. Een heerlijke
vismaaltijd als afsluiter en je hebt alles voor een perfect dagje uit met het gezin!
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Alles over de week van de zee

Gids voor gezinnen
Heb je een vraag over je (nieuwe) relatie? Denk je aan een huishoudhulp? Zit je met
een opvoedingsvraag? Wil je loopbaanonderbreking nemen maar weet je niet of dat
financieel haalbaar is?... Het Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen bundelde het
antwoord op al deze vragen op één website. Je vindt er informatie en links naar
organisaties over werkelijk alles dat verband houdt met het gezin en het gezinsleven.
Naar de gids voor gezinnen

Gezond op school
Hoe begin je aan een gezondheidsbeleid op school? Welke concrete acties kunnen
aan bod komen? Met wie kan je hiervoor samenwerken? Wie kan je ondersteunen?
Wat is de mogelijke rol of inbreng van de ouders en de leerlingen? Richt je een
werkgroep op of stel je een gezondheidscoördinator voor de school aan? Allemaal
vragen die aan bod komen tijdens het uitwerken van een gezondheidsbeleid op je
school. Eén model om te komen tot zo’n ‘gezonde school’ bestaat er niet. Scholen
kunnen wel van elkaar leren en elkaar inspireren. Dat gebeurt op de (vernieuwde)
website 'gezond op school'!
De Vlor organiseert op 27/4 een studiedag over het gezondheidsbeleid

Ouders in het LOP
Een aantal zaken voor het inschrijven van kinderen in basis- en secundair onderwijs
zal vanaf het schooljaar 13-14 voor alle ouders en scholen hetzelfde gebeuren.
Sommige dingen kunnen echter in onderling overleg geregeld worden in een Lokaal
Overleg Platform (LOP). Momenteel zijn er in Vlaanderen 70 LOP's actief. Een LOP
werkt in één gemeente of in een regio. Hier kan je nagaan of jouw gemeente onder
een LOP valt.
De stem van ouders is belangrijk in het LOP! Zij kunnen er mee over waken dat
bijv. de momenten om in te schrijven in een school praktisch haalbaar zijn voor alle
ouders. Wil je mee ijveren voor gelijke onderwijskansen voor alle kinderen? Of wil je meer informatie over de rol van
ouders in het LOP? Neem dan contact op met Kim.
Het inschrijvingsrecht in een notendop

Voorbij de vraagtekens?!
Kinderen en jongeren naar de gewone school. Het kan! Leraren, directies en ouders
zetten zich al jaren in om inclusie in het onderwijs mogelijk te maken. Dat het niet altijd
vanzelf gaat spreekt voor zich. In het boek ‘Voorbij de vraagtekens?!’ werden
getuigenissen verzameld van leraren van kleuter tot secundair onderwijs.
Tijdens de Ronde van Vlaanderen zal er telkens een leraar aan bod komen, die
zijn/haar verhaal vertelt. Afwisselend wordt er ingegaan op de thema’s uit het boek
zoals omgaan met onzekerheid, klasdynamiek, participatie en sociale relaties binnen
de klas, samenwerking met collega’s en ouders, ondersteuning… Kortom het gaat
over: HOE kunnen leraren inclusie laten werken? De slotavond van deze Ronde van
Vlaanderen gaat door op 15 mei in Dilbeek.
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Win dit boek

Boekenwedstrijd
Dankzij de samenwerking met enkele uitgeverijen kan Ouderlink je weer een mooi
boekenlijstje voorstellen. Wie weet vind je er weldra eentje in je brievenbus... Je kan
deelnemen aan de wedstrijd tot en met 11 mei 2012.
Hier vind je de winnaars van de vorige wedstrijd.
Sleep een boek in de wacht

VCOV
Interleuvenlaan 15a
3001 Leuven
België
T:016 388 100 / F:016 408 670
info@vcov.be / www.vcov.be

Deze e-mail werd verstuurd naar cindy.huygh@vvt.be.
Klik hier om uit te schrijven.

powered by
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Glimlachen.be op het
voorjaarssymposium
Aangezien het thema van het
voorjaarssymposium ‘preventie’
was, mocht Glimalchen.be zeker niet
ontbreken. Het team was al vroeg uit
de veren om nog voor de grote drukte
een goed plaatsje te voorzien voor
onze drie tandmobielen. Deze stonden
mooi opgeblonken aan de ingang zodat
niemand er naast kon kijken.
Vervolgens stelden we de Glimlachen.
be-stand op tussen die van de sponsors.
Iedere tandarts die ons een bezoekje
bracht, ontving een appel en een pakket
met Flos&Bros-sensibiliseringsmateriaal.
Dit bevatte een poetsposter,
poetsstickers, poetskaarten, ballonnen
en Flos&Bros-stickers. De Glimlachen.
be-assistenten volgden ook met veel
belangstelling de lezingen.

Een VVT-symposium
is iets helemaal anders
dan een schoolbezoek,
maar zeer tevreden
keerden de assistenten
huiswaarts.

Een VVT-symposium is iets helemaal
anders dan een schoolbezoek, maar
zeer tevreden keerden de assistenten
huiswaarts. Dit is zeker voor herhaling
vatbaar! ■
Claudia Van Herzeele
Assistente Glimlachen.be
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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

GEMEENTE

10-01-2012

BGO Kasteel Beiaardschool

NEDER-OVER-HEEMBEEK

12-01-2012

Stedelijk Instituut voor Handel en Ambachten

ANTWERPEN 1

12-01-2012

VBS Floor en Tijn

OPGLABBEEK

13-01-2012

VBS

NIEL

16-01-2012

Basisschool Markevallei

HERNE

16-01-2012

BGO

BERINGEN

17-01-2012

VBS Sint-Gillis

SINT-GILLIS

19-01-2012

Vrije Lagere School Sint-Romboutscollege

MECHELEN

19-01-2012

VBS

GENK

19-01-2012

VBS

WERKEN

20-01-2012

Instituut Sancta Maria

RUISELEDE

23-01-2012

VBS - De Kameleon -

SINT-LAMBRECHTS-HERK

23-01-2012

BSGO De Bloemenhof/Rozen

LOKEREN

23-01-2012

Stedelijke Basisschool Prins Boudewijn

WILRIJK

24-01-2012

Stedelijke basisschool De Zonnebloem

WILRIJK

24-01-2012

Erasmusatheneum

DEINZE

26-01-2012

BSGO De Bloemenhof/Zonnebloem

LOKEREN

26-01-2012

BSGO De Bloemenhof/Madelief

LOKEREN

27-01-2012

PTS Campus Mechelen

MECHELEN

30-01-2012

Buitengewoon Secundair Onderwijs Don Bosco

AALST

30-01-2012

VBS - De Hazelaar

HASSELT

31-01-2012

Gemeentelijke Basisschool -De Dobbelsteen

MOERZEKE

31-01-2012

Gemeentelijke Basisschool De Toren

MELSELE

02-02-2012

VBS

VREMDE

02-02-2012

VBS IZOO

OOSTERZELE

06-02-2012

Scholengroep OLV Campus Tuinbouwschool

SINT-TRUIDEN

06-02-2012

De Klimop

ZWEVEGEM

07-02-2012

De Groene School

ANDERLECHT

10-02-2012

Visitatieschool

DENDERMONDE

13-02-2012

VBS -De Graankorrel

HERSELT

14-02-2012

Basisschool De Schorre

SINT-AMANDS
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GLIMLACHEN.BE, BELGIË, 2009-2013
KLINISCH ONDERZOEKSFORMULIER
1. IDENTIFICATIEGEGEVENS
NAAM SCHOOL/CONSULTATIEBUREAU
CODE TANDARTS

(1)

DATUM ONDERZOEK
Dag (2)

Maand (3)

(5)
Jaar (4)

NAAM KIND

VOORNAAM KIND

(7a)

(7b)

GEBOORTEDATUM KIND
Dag (8)

Maand (9)

Jaar (10)

2. DENTOFACIALE AFWIJKINGEN in het front
(leeftijd ≥ 12 jaar)
HORIZONTALE MALOCCLUSIE

VERTICALE MALOCCLUSIE

(11a)

Geen

(12a)

Geen

(11b)

Sagittale overbeet (‘overjet’)
(≥ 6 mm)

(12b)

Verticale overbeet (diepe beet)
(≥ 5 mm)

(11c)

Omgekeerde sagittale overbeet
(> 0 mm)

(12c)

Open beet (> 0 mm)

(11d)

Niet van toepassing (nvt)

(12d)

Niet van toepassing (nvt)

3. PLAK INDEX (alle leeftijden)

4. DUTCH PERIODONTAL SCREENING INDEX (DPSI)
(leeftijd ≥ 12 jaar)

Te scoren tanden

55
16

52
12

64
24

DPSI
(13-15)

SEXTANT
Rechts

Centraal

Links

MAX

(19-21)

MAND

(22-24)

(16-18)

44
84

32
72

36
75

0 = Geen plak (a)
1 = Plak enkel door sonderen te detecteren (b)
2 = Plak zichtbaar met het blote oog (c)
3 = Overvloed aan tandplak (d)
X = Tand afwezig (e)

290

0 = Gezond (a)
1 = Bloeding bij sonderen (≤ 3 mm) (b)
2 = Tandsteen/overhangende vulling (≤ 3 mm) (c)
3- = Pocket 4-5 mm zonder gingivale recessie (d)
3+ = Pocket 4-5 mm met gingivale recessie (e)
4 = Pocket ≥ 6 mm (f)
/ = Niet van toepassing (g)

5. TANDWEEFSELVERLIES (leeftijd ≥ 8 jaar)
op tenminste 2 tanden
Neen

Ja

6. GLAZUURSTOORNISSEN (leeftijd ≥ 8 jaar)
ter hoogte van de bovensnijtanden
Nvt

Neen

Erosie (chemische schade)

(25)

Abrasie (mechanische schade)

(26)

Attritie (tussen occluderende

Ja

Nvt

Fluorose

(28)

(27)

tanden)

7. GEBITSTOESTAND CARIËS (tandnummer schrappen dat niet van toepassing is) twee-digit systeem ‘letter-cijfer’

18

17

16

55
15

54
14

53
13

52
12

51
11

61
21

62
22

63
23

64
24

65
25

26

27

M

D1

D2

M

F

d1

d2

m

f

D3

28

O

MAXILLA

D
B

d3

L

MANDIBULA

(67-76)

M
O
D
B
L
48

47

46

45
85

44
84

Status
Gaaf

43 42 41 31 32 33 34 35 36 37 38
83 82 81 71 72 73 74 75
Score voor definitieve tanden
Score voor melktanden
Kroon
Kroon

0

Cariës

0
ICDAS score 1 tot 6

Gevuld

F

F

Gebroken/uitgevallen vulling

B

B

Fissuur verzegeling

S

S

(stalen) Kroon of veneer

K

K

Niet doorgebroken tand (kroon)

U

9

Geëxtraheerd omwille van cariës

M

M

Ontbrekend omwille van andere redenen

E

9

Trauma

T

T

Niet geregistreerd

9

9
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Naam:

……………………………………………………………………………………………………….

Datum:

……………………………………………

Beste,
In het kader van het sensibiliseringsproject Glimlachen.be werd een beperkt mondonderzoek uitgevoerd door een tandarts.

Vaststellingen/advies:



Geen opmerkingen, 6 maandelijkse controle bij uw tandarts volstaat.



Raadpleeg uw tandarts voor preventief onderzoek of behandeling.



Meer aandacht besteden aan het poetsen van de tanden.

De 3 pijlers van een goede mondgezondheid:


Beperk het aantal tussendoortjes.



Minstens 2 x/dag tanden poetsen gedurende minstens 2 minuten.



Ga 2x per jaar op controle bij de tandarts.

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
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ONDERSTEUNING PROJECT ‘GLIMLACHEN’
Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie
Juni 2009

Uw vraag
Ondersteuning bij de uitwerking van het project ‘GLIMLACHEN’. Dit betekent advies geven bij de
projectmatige aanpak tijdens de ontwikkeling en implementatie van de sensibiliseringscampagne,
met specifieke aandacht voor kansengroepen.

Uw doelstelling en doelgroep
Het sensibiliseringsproject wil de mondgezondheid van kinderen (0-3jr) en jongeren (8-15jr)
verbeteren in het bijzonder bij groepen met het hoogste risico op tand- en mondaandoeningen. En
dit door het verbeteren van voedingsgewoonten, mondhygiëne, regelmatig tandartsbezoek en door
aan te sluiten bij de leefwereld en sociale contacten van jongeren.

Ons voorstel
De bijdrage van VIGeZ kan bestaan uit:
Advies bij de uitwerking van het projectplan rond het sensibiliseren van kinderen en
jongeren;
Advies bij methodieken voor gedragsverandering voor elk van de afzonderlijke interventies
en voor de sensibilisering omtrent de centrale boodschappen;
Advies bij de geschikte kanalen en werkvormen om bij kansarme groepen gelijke kansen
op gezond gedrag te bevorderen;
Advies bij de uitwerking van het interventieluik voedingsgewoonten;
Ondersteuning bij het betrekken van partners uit de gezondheidsbevorderingen, specifiek
de Logo’s.

Onze voorwaarden
Graag werden wij op de website vermeld bij de ondersteunende partners.

Taken en kostprijs op jaarbasis
Expert kansengroepen
Expert wetenschappelijke ondersteuning
TOTAAL:

10 dagdelen
10 dagdelen

1500€
1500€
3000€
Per jaar

1
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Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid
Koning Albert II-laan 35 bus 33
1030 BRUSSEL
Tel. 02 553 35 00 - Fax 02 553 35 84
zorg-en-gezondheid@vlaanderen.be
http://www.zorg-en-gezondheid.be

Verslag
datum
aanwezig
verslaggever
onderwerp

24 augustus 2009
Pieter Vandenbulcke, Reinhilde Van Eeckhoudt en Joëlle Konings
(VAZ&G), Stefaan Hanson en Jean-Paul Souffriau (VVT)
Joëlle Konings
Overleg Agentschap Zorg en Gezondheid en VVT

Aanleiding
Overleg naar aanleiding van het schrijven van VVT ( Verbond der Vlaamse Tandartsen vzw) van 6 mei
laatstleden aan minister Heeren en naar aanleiding van de kabinetsnota IND 32870 DD hieromtrent van
26 juni laatstleden.

Verslag
Voorstel werking VVT en voorstel project www.glimlachen.be
Tijdens het overleg lichten de vertegenwoordigers van VVT de historiek van deze vzw toe, de wijze van
subsidiëring van preventieacties(vooral door federale overheid gesubsidieerd) wordt uitgelegd en de
verschillende aspecten van hun werking komen aan bod:
-Verdediging van beroepsbelangen. Hiervoor is er op het RIZIV regelmatig contact met de
ziekenfondsen. 80% van de actieve Vlaamse tandartsen zijn lid van de VVT. De VVT is een autonoom
functionerende Vlaamse organisatie die ontstond in 1987 bij de ontbinding van de Koninklijke Belgische
Vereniging voor Tandheelkunde. Er is wel een intense samenwerking tussen de Vlaamse en Franstalige
vereniging (Societé de Médecine Dentaire). Gelijkaardig aan mutualiteiten.
-Nascholing . Het VVT organiseert 60% van de voor accreditering erkende cursussen.
-Preventie: o.a. via maandblad ‘Contactpunt’, wetenschappelijk tijdschrift ‘Belgisch Tijdschrift voor
Tandheelkunde’ en boek ‘De mond, spiegel van gezondheid’ recent uitgegeven naar aanleiding van een
congres. In dit boek is een link naar de nieuwe Standaard Mondgezondheidszorg van de VWVJ
opgenomen. (Exemplaren van deze publicaties worden uitgedeeld tijdens het overleg.) En verder
preventieve acties van de Vlaamse Werkgroep voor Gezonde tanden en via grootse preventieve
campagnes o.a. in opdracht van federale Minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken.
Vervolgens kondigt VVT een grootschalige preventieve campagne mondgezondheidszorg aan. Het vorige
pilootproject www.kys.be, een educatief project voor kinderen van de lagere school (voornamelijk gericht
naar kinderen uit kansarme gezinnen, grotendeels met federale overheidssteun) dat startte in 2003, werd
meermaals verlengd en loopt af 1 september 2009. Het nieuwe project www.glimlachen.be zou in
Vlaanderen starten vanaf 1 oktober 2009. Voor dit project wordt eveneens federale overheidssteun
(RIZIV) ingezet, deze steun ligt hoger dan voor eerdere projecten. Looptijd 4 jaar, beoogd bereik van
18.000 Vlaamse kinderen per jaar. Een gelijkaardig intiatief loopt tegelijkertijd in Wallonië.
Wetenschappelijke begeleiding (door Prof Jackie Vanobbergen, UGent) en effectmeting van het project
gebeuren via de inzet van tandmobielen in scholen. Deze tandmobielen mogen niet gezien worden als
middel tot screening van doelgroep (dus geen bevolkingsonderzoek), wel als middel om effect van de
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preventiecampagne na te gaan bij de deelnemers van het project (in vergelijking met controlegroep waar
geen door de VVT gecoördineerde interventie plaatsvond). Tandmobielen worden dus ingezet in functie
van sensibilisatie mondgezondheid. Deze campagne wordt waarschijnlijk ook in de kijker gezet door
peterschap van Studio 100 (voor de 7-11jarigen) en door Voetbalclub Anderlecht (voor de 13-18jarigen).
Bedoeling is om naast sensibilisering ook een lespakket samen te stellen voor leerkrachten en hiermee naar
scholen te gaan.
Contact met VIGEZ en CLB’s is gepland. Werking Logo’s is gekend, dhr. Souffriau is lid van een Logo en
initiatiefnemer van het project Poetsateliers (http://www.gezondetandengeheim.be/).
Vraag VVT
VVT vraagt nu hoe hun werking en concreet het project Glimlachen door de Vlaamse overheid kan
ondersteund worden. VVT vraagt hoe via de Vlaamse structuren dit project ingang kan vinden in het
onderwijs.
Bijkomend vraagt VVT waarom haar 19 lokale afdelingen niet zijn opgenomen bij de lijst van groepen van
preventieorganisaties in de bijlage van het besluit van de Vlaamse Regering betreffende de Logo’s.
Antwoord agentschap
Het agentschap is verwonderd dat de VWGT als A-voorziening het agentschap niet eerder informeerde
over dit project waarover al sinds november 2008 sprake zou zijn, zeker gezien de inpassing van dit
project in het Vlaamse beleid. Het VVT antwoordt dat het contract op het RIZIV pas half juni definitief
werd goedgekeurd
Het agentschap licht vervolgens haar werking toe. Basis van haar beleid is het preventiedecreet en werken
via Logo’s, partnerorganisaties, organisaties met terreinwerking en individuele zorgaanbieders voor de
realisatie van het Vlaamse preventieve gezondheidsbeleid in het algemeen en de Vlaamse
gezondheidsdoelstelling in het bijzonder. De Vlaamse overheid verkiest in te zetten op structurele,
geïntegreerde en langdurige maatregelen die het beleid via bestaande structuren kunnen helpen realiseren,
niet voor losstaande goedbedoelde projecten.
Mondgezondheidszorg is geen Vlaamse gezondheidsdoelstelling en het thema werd ook niet opgenomen
in het regeerakkoord. Er kan enkel aansluiting gezocht worden bij de bestaande Vlaamse
gezondheidsdoelstelling rond voeding en beweging. De organisaties die in opdracht van de Vlaamse
overheid hier rond werken zijn VIGEZ en Logo’s. VIGEZ moet hier gezien worden als expertisecentrum
en methodiekontwikkelaar voor o.a. de doelstelling voeding en beweging, Logo als de ‘verkoper’ van
allerlei methodieken binnen o.a. deze doelstelling. Het agentschap is het ermee eens dat de primaire
preventie in de mondgezondheidszorg bestaat uit gezonde voeding promoten en de sensibilisatie tot
regelmatig tanden poetsen, de secundaire preventie is het regelmatig preventief onderzoek bij de tandarts,
dat nu volledig gratis wordt aangeboden tot de leeftijd van 18 jaar. Indien VVT een goede methodiek
heeft rond gezonde voeding dan kan die eventueel worden ingepast in de uitvoering van het actieplan
voeding en beweging
Naast aansluiting bij de gezondheidsdoelstelling voeding en beweging, moet dit project aansluiting en
afstemming vinden bij de Standaard Mondgezondheidszorg van de Vlaamse Wetenschappelijke
Vereniging voor Jeugdgezondheidszorg, een organisatie waarmee de overheid een convenant heeft
afgesloten, en toegepast door de CLB’s. Ten slotte is aansluiting bij de nieuwe eindtermen van het
onderwijs aangewezen.
Ten slotte wijst het agentschap er op dat voor een optimale ingang van dit project binnen scholen, best de
commissie gezondheidsbevordering van de VLOR wordt gecontacteerd. Het agentschap licht toe hoe in
samenwerking met onderwijs sinds kort gebruik gemaakt wordt van de matrixstructuur, het inpassen van
het project in de matrix is daarom aangeraden.
Over het niet opnemen van de lokale afdelingen van de VVT in de lijst van minimaal uit te nodigen
preventieorganisaties in het BVR betreffende de Logo’s: het betreft een niet-exhaustieve lijst en ook
andere beroepsgroepen zoals kinesistherapeuten, diëtisten, apothekers, e.a. zijn niet opgenomen. Het niet
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opgenomen zijn in de lijst, betekent geenszins dat samenwerking met Logo uitgesloten zou zijn, in
tegendeel, het netwerk van het Logo is best zo ruim mogelijk.
Afspraken
- VVT geeft bijkomende informatie aan het agentschap over de wijze waarop hun werking en meer
bepaald dit project inhoudelijk wordt ingepast in het Vlaamse beleid inzake gezonde voeding en beweging,
dus de inpassing van mondgezondheidszorg in de gezondheidsdoelstelling. Basis voor deze oefening is het
actieplan voeding en beweging en de bestaande Vlaamse structuren binnen het preventieve
gezondheidsbeleid. Eens de informatie beschikbaar kan nagegaan worden in hoeverre dit initiatief in het
actieplan voeding en beweging zal passen. Aangezien de insteek voorlopig mondgezondheidszorg is, is dit
niet vanzelfsprekend.
- Het agentschap contacteert VIGEZ, partnerorganisatie voor het thema voeding en beweging.
- Het agentschap geeft de contactgegevens van de commissie gezondheidsbevordering van de VLOR en
van het departement onderwijs aan VVT: dit zijn Greet Caris, gezondheidscoördinator van de VLOR,
02/227 13 42, Greet.caris@vlor.be en Rita Van Durme, departement onderwijs, 02/553 86 44,
rita.vandurme@ond.vlaanderen.be)
- In het schrijven van minister Heeren in kader van de opheffing van de erkenning van de VWGT als Avoorziening en de hieraan gekoppelde gereglementeerde subsidie staat een fout.
‘Concreet wil dit zeggen dat de Vlaamse Werkgroep voor Gezonde Tanden vanaf 1 januari 2010 geen
aanspraak meer kan maken op de gereglementeerde subsidie die het voordien ontving op basis van dit
besluit. Wellicht zal er in de toekomst, met betrekking tot de activiteiten waarvoor u tot nu toe
gesubsidieerd werd, een oproep gelanceerd worden tot het sluiten van een beheersovereenkomst als
organisatie met terreinwerking.’ Als organisatie met terreinwerking moet vervangen worden door als
partnerorganisatie. De VVT informeert zelf bij het kabinet naar de mogelijke oproep hieromtrent.
- Verslag van dit overleg wordt doorgestuurd naar de aanwezigen en naar het kabinet van minister
Vandeurzen.
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Een gezonde mond in/is een
gezond lichaam!
Of hoe tanden een sportprestatie kunnen be'invloeden. Een collage.

Momenteel loopt er een grootschalig onderzoek vanuit Nederland naar blessuregevoeligheid bij
profvoetballers. Wetenschappelijke studies hebben eerder al aangetoond dat tandproblemen allerlei
microblessures en ontstekingen kunnen veroorzaken, maar kan je die blessuregevoeligheid ook
voorspellen? Een schitterende uitdaging voor BlessureLaboratorium, dat ook andere risicofactoren zoals
kaak- en gebitsproblemen onder de loupe neemt. Onze landgenoot en professioneel osteopaat in de sport
Frederic Van Burm werkt mee aan dit uitgebreid project.

Frederic Van Burm: "United Brains for Management
(UB4M) is een uitgebreid en onafhankelijk onderzoek bij
profvoetballers
dat de relaties wil verduidelijken
tussen
kaakgewricht- en gebitstoringen enerzijds en blessuregevoeligheid bij atleten anderzijds. Hebben de bouw van de
kaak en/of een ge"lnfecteerde tand invloed op het ontstaan
van blessures? Wij gaan op zoek naar verbanden tussen
functionele kenmerken van het kaakgewricht, orthodontische fixaties en overige gebitsafwijkingen
en bijzonderheden in houding en beweging.
Houding- en bewegingsafwijkingen
staan slechts bij een
tweetal eersteklasseclubs
op het programma, een of twee
controles per seizoen. In november sprak ik met de pionier
van dit systeem, Jean-Pierre Meersseman, tevens de grondlegger van het wereldvermaarde
MilanLab in Carnago.
Meersseman
begreep
niet dat slechts
een handvol
Belgische profclubs investeren in functionele geneeskunde
zoals osteopathie en chiropraxie en dat ze het belang van
occlusoposturaal systeem nog niet inzien.
In de eerste fase van het onderzoek proberen we verbanden
te leggen tussen het kaakgewrichtlgebitsstoringen
en de
blessuregeschiedenis
van de voetballer. Daarna bekijken we
de invloeden van verbeteringen aan het kaakgewricht en de
gebitsproblemen op de houding, de beweging en de blessuregevoeligheid. In de laatste fase proberen we het blessurerisico te voorspellen
op basis van kaakgewrichten
gebitsproblemen. De laatste twee fases kwamen al rL!im aan
bod in onze voetbalscreenings
tijdens het seizoen 20072008. Op die manier kwam het Nederlands onderzoeksteam
ons ook op het spoor."
Henny Solleveld: "We maken gebruik van de nieuw ontwikkelde Blessure Risico Test, een test die collega's van
Anderlecht en RC Genk al konden inkijken. Deze online scan
verschaft zowel de staf en spelers als de onderzoekers

veel

informatie over blessure-gevoeligheid
en eventuele kaak- en
gebitsoorzaken, plus andere relevante gezondheidsproblemen. Tot nog toe tot onze grote tevredenheid, over input en
feedback. We mikken eerst en vooral op profvoetballers
de clubs uit de top zes van de Europese competities.
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bij
In

Nederland schreven we Ajax aan, Fe Twente, Feyenoord en
PSV. Vooral de innovatieve medische visie van Twente valt

Blessure Risico Indicatie
pilotstudy

0031

op.
Uit onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat jonge sporters met
verstandskiesproblemen
extra blessuregvoelig
zijn. Ook
komt het voor dat atleten die jarenlang aan de top hebben
meegedraaid plots last ondervinden van telkens terugkerende
blessures. Ais daarvoor geen duidelijk aanwijsbare reden is,
kijken we naar de wortels van tanden en kiezen. Zijn die
ontstoken, dan kunnen zij de oorzaak vormen van die
vervelende
blessures.
'Occluoposturaal
en dentogeen
onderzoek in relatie tot blessuregevoeligheid onder profvoetbailers'. Dit is een absolute primeur.
Een slechte status van het gebit vormt altijd een probleem

Biopsychosociale aspect

voor iemands gezondheid. In het verleden heb ik de invloed
onderzocht
van verstandskiezen
op depressiviteit
en

pilotstudy 0031

zelfmoordneigingen
bij jonge volwassenen. Ik ging op zoek
naar de correlatie. Zo blijkt dat ge"impacteerde (in het bot
gelegen) verstandskiezen
die op doorbreken staan, zo
krachtig tegen de overige tanden, kiezen en omliggend
kaakbot duwen, dat die permanente trek- en duwprikkels
een bepaalde input geven aan de hersenen. Daarmee
begeven we ons op neurologisch niveau. De neurologische
input van de kaakgewrichten en de -ligamenten verloopt ook
direct naar de hersenen. Veel mensen die zich in de sport
bezighouden met bekkentorsies en bekkenwringen, zoeken
in die streek naar de oorzaken. Maar eigenlijk vind je in het
gebit en de kaakgewrichten
het eerste functionele
storingsniveau. Alles wat daar gebeurt, be"invloedt neurologisch
de rest van het lichaam eronder. Door het probleem aan het

Tevredenheidsaspect
pilotstudy 0031

gebit en de kaakgewrichten op te lossen, schakel je vaak
ook de klachten uit aan het houdings- en bewegingsapparaat.
Vaak zie je bij voetballers een of meerdere ingeklemde
verstandskiezen die geen kant meer op kunnen. Daardoor
geraakt het normale doorbraakproces
verstoord. Ik liet
onlangs in Brugge een ontstoken kies uithalen bij een jonge
Nederlandse vleugelverdediger die al een he Ie tijd sukkelde
met blessures. Een kaakchirurg werkte dat mooi af en die
voetballer ondervond geen enkel probleem meer. Een ander
voorbeeld is het persbericht over het verwijderen van de
verstandskiezen van Robin Van Persie, op aangeven van
Arsene Wenger. Met succes ook. Na de chirurgische
verwijdering van zijn 'dwarsliggers' voelt hij zich nu niet
alleen sterker, maar hij bleef ook gevrijwaard van spier- en
peesblessures. Niemand kon trouwens vooraf de oorzaak
vinden. In ons onderzoek maken we een bnderscheid tussen
een mechanisch-neurologisch
(kaaksluitingen)
en ee~
toxisch probleem (ontstekingen). Onze uitdaging is nu om
het risicoprofiel zo in kaart te brengen dat de voetballer en
de medische staf weten waar en wanneer het alarm zal
afgaan."
Frederic

Van Burm:

"Wanneer

je twee

best op die spieronevenwichten
oorzaken mee worden aangepakt.

als de onderliggende
Zo heb ik een paar jaar

geleden onderzocht wat de gevolgen zijn van dentale
problematiek op de proprioceptie, nu een vaak gebruikte
trainingsmethode
buiten het veld of tijdens de revalidatie.
Vaak bereik je het beste (meetbare) resultaat door de
regelsystemen
van proprioceptie
aan te pakken. Een
spieronevenwicht kan ook de osteopathie niet altijd volledig
wegwerken, maar ze kan wel de kraan
het lichaam zichzelf zal restaureren. De
spelen hierin ook een cruciale rol,
correctie moet initieel van het lichaam

toedraaien waardoor
kine en oefentherapie
maar de aanzet tot
zelf komen.

keer na elkaar

dezelfde blessure oploopt, dan heb je op verschillende
functionele niveaus schade opgelopen. Wij bekijken dit niet
louter structureel (bijv. een occlusieprobleem),
maar we
evalueren ook de chemie en de mentale conditie van een
topspeler. Verschillende signalen afkomstig van verschillende
breinniveaus gaan naar de spieren en zorgen vanop afstand
voor onevenwichten. Sportkinesitherapeuten
richten zich het

We willen dit uit de alternatieve hoek halen, op zoek gaan
naar wetenschappelijk bewijzen en zorgen dat het nog beter
toepasbaar wordt. Momenteel kunnen we nog niet aantonen
dat iemand
met een problematisch
gebit ook een
problematische voetballer is. En dat is net wat we willen
bewijzen. Momenteel kunnen we wel al aantonen dat je een
f1inke stap voor hebt als voetballer bij een goed gebit, een
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optimale occlusie en houding. Daarom zijn we op zoek naar
1000 profvoetballers in Europa die de Blessure Risico Test
willen invullen. We verwerken de uitkomsten wetenschappelijk en zo kunnen we die test tot een betrouwbaar instrument
maken en dan wordt het simpel: we geven de Blessure
Risico Test en laten een overzichtsfoto maken van het gebit
van een speier. Die gegevens kunnen we predictief interpreteren naar blessuregevoeligheid."

Ondertussen sparen de Vlaamse en Franstalige tandartsenverenigingen VVT en SMD (in opdracht van het verzekeringscomite van het Rijksinstituut voor ziekte en invaliditeitsverzekering) tijd noch moeite om de mondgezondheid van
kinderen
en jongeren
in Belgie te verbeteren.
RSC
Anderlecht sprong mee op de kar van het vierjarig
(www.glimlachen.be).

project

De landskampioen nam tandscreening op in zijn programma
voor de trainingsstage in Hoogstraten voor de bovenbouw,
naast de gebruikelijke trainingssessies en teambuildingactiviteiten. Een tiental mensen bracht de mondgezondheid van
de RSCA-jeugd keurig in kaart. De spelers kregen bovendien een uitvoerige

en deskundige

uitleg over de correcte

manier van poetsen. Professor Jacques Vanobbergen wees
ook de technische en medische staf uitvoerig op de nefaste
gevolgen van tandproblemen.
Professor
kregen de
bij om de
begeleiders
tanderosie.

Vanobbergen: "De resultaten van de screening
spelers mee naar huis, met ook een deadline er
problemen aan te pakken. We bezorgden de
twee werkpunten: tandbederf bij jongeren en
Vooral dat laatste krijgt te weinig aandacht.

Nochtans zien we dit probleem de laatste jaren meer en
meer opduiken. De mondhygiene
is veel verbeterd in
vergelijking met 25 jaar geleden, maar de huidige voeding
en het gebruik van bepaalde dranken eisen een zware tol
van de tanden. Vooral de zure dranken zijn verantwoordelijk
voor de erosie. Door het zuur verweekt het glazuur (de
buitenste, normaal gezien heel harde beschermlaag) op je
tanden. Het lost als het ware op.
Wanneer je bovendien kort na het innemen van zure
dranken gaat poetsen, wrijf je dit verweekt glazuur weg. En
verdwenen glazuur komt niet meer terug, de schade is
onherroepelijk. Soms heb je gewoon niet in de gaten dat je
omgaat met zure dranken, omdat de fabrikanten ook enorm
veel suiker in die dranken mengen: aile limonades en cola's
bijvoorbeeld smaken zoet, maar zijn tezelfdertijd ook sterk
zuur.
En sportdranken? Tot nog toe be staat er gee~ sluitende
definitie. Ze hebben als doe I de dorst te lessen (rehydrateren)
en energie aan te voeren. Meestal bevatten zij hiervoor
bijkomende koolhydraten en er worden zuren toegevoegd
voor de smaak. Een energiedrank bevat ongeveer 80 tot
200 gram koolhydraten per liter, terwijl 80 gram ruimschoots
volstaat. Bovendien zou je ook rekening moeten houden met
het verbruik van frisdranken en breezers thuis of in de vrije
tijd.
Voor inspanningen

onder het uur zijn sportdranken

trouwens

overbodig, dan volstaat simpel water. Duurt de inspanning
langer, dan kan je zoals de tennissers v66r en tijdens de
wedstrijd een sportdrank
nemen. Voetballers
zijn een
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twijfelgeval, aangezien je twee keer 45 minuten moet presteren. Vol staat dan water? Ik denk het we!.
Wij promoten isotone sportdranken. Isotoon betekent dat de
drank ongeveer hetzelfde aantal deeltjes (bijv. suikers en
elektrolyten) bevat per 100 ml als het eigen lichaamsvocht.
Daardoor wordt het even snel of sneller opgenomen als
gewoon water en ontstaat er zo een goed evenwichtig
tussen het aanbrengen van energie en het aanvullen van
vocht. Ais energieleverancier
geven we de voorkeur aan
maltodextrine,

liever dat dan glucose.

Glucose heeft het nadeel dat het heel zoet is en de drank snel
hypertoon maakt. Het wordt veel minder snel opgenomen
door het lichaam. Glucose wordt ook door de mondbacterien
vlotter omgezet in zuren en veroorzaakt dus tandbederf.
Maltodextrine veroorzaakt veel minder tandbederf.
Alcohol en cafe'ine zijn zeker te mijden in sportdranken.
Ga ook zeker niet meteen na het drinken van fris- en
energiedranken je tanden poetsen. Laat het zuur eerst wat
neutraliseren in je mond. Zo'n goed half uur. Vermijd vooral
te poetsen in een zuur milieu. Oat geldt trouwens voor aile
frisdranken of fruitsappen.
We raden ook aan om de dorstlesser zou kort mogelijk in de
mond te houden. Drink goed door. Tennissers zijn eigenlijk
een slecht voorbeeld met voortdurend kleine slokjes. Hou de
drank niet te lang in je mond, ga er ook niet mee spoelen,
zorg dat er zo weinig mogelijk contact is met de tanden. Net
de rechtstreekse aanraking met het gebit geeft het zuur de
kans om het tandglazuur

te verweken.

Hoe langer het zuur in contact staat met het glazuur, hoe
meer schade het aanricht. Drinken met een rietje is eigenlijk
perfect, omdat de drank dan meteen achteraan in de mond
komt. Die boodschap zouden de trainers en de begeleiders
aan hun spelers moeten geven.
Bij spierproblemen zoals krampen volstaat het om enkel te
drinken, dat bevordert de afvoer van de melkzuren uit de
bloedbaan. Een gezonde mond is belangrijk. Niet alleen om
pijn en problemen in de mond te vermijden, maar ook omwille
van het belang voor de algemene gezondheid.
Jonge mensen met een ongezond gebit zijn vatbaarder voor
ontstekingen en pijn, met een hoger medicatiegebruik
tot
gevolg en een verminderd prestatievermogen. Een infectiehaard in de mond kan verder problemen veroorzaken op
andere plaatsen in het lichaam.
yaak plaatsen die al verzwakt zijn. Diabetes-patienten
bijvoorbeeld vormen een risicogroep. Ontstekingen in de mond
be'invloeden de diabetescontrole ongunstig. Deze patienten
zijn daarenboven gevoeliger voor mondontstekingen.
Ook oudere mensen lopen een groter risico bij een slechte
mondgezondheid en -hygiene. Zij ademen als het ware de
bacterien binnen en kunnen de aanleiding vormen van een
longontsteking,
vooral door hun verminderde weerstand,
door ouderdom, door ziekte of na een operatie bijvoorbeeld.
Ais je bij het poetsen een wondje veroorzaakt in de mond,
kan dat ook een ingang zijn voor een bacteriele infectie.
Kortom, een gezonde mond is belangrijk voor je algemene
gezondheid."
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Francky

Dury probeerde

al bij zijn vorige club, SV lulte

Waregem, aile info te verzamelen over zijn spelers. Ook bij
KAA Gent wil de hoofdcoach zoveel mogelijk uitsluiten.
Francky Dury: "En daar hoort natuurlijk blessurepreventie bij.
Meerdere oefeningen om aile onderdelen van het Iichaam te
verstevigen. Fittere spelers met een lagere blessurelast gaan
veel langer mee en zijn bedrijfszeker. Kijk maar naar Paolo
Maldini destijds. In het voetbal van 40 jaar geleden krioelde
het van ontzettend sterke jongens, maar toen lag de snelheid
van uitvoering veel lager dan vandaag. Ais coach krijg je
momenteel
te maken met het vormen van topatleten.
Bovendien moet je -ondanks een kern van 28 spelers- zoveel
mogelijk gepersonaliseerd
werken. Eigenlijk kan ik in het
normaal Gents weekschema -zonder Europese midweekwedstrijden- mijrf spelers tot donderdagmiddag uitsturen naar
een team van specialisten. Een groepje heeft meer corestability nodig, anderen wat meer specifieke oefeningen op
vrijschoppen, sommigen louter techniektraining
of gewoon
meer volume-fysiek
vermogen.
Op donderdagmiddag
brengen wij aile gegevens samen en samen met de specialisten bepalen we wie beschikbaar is voor de wedstrijd.
Ik noem dat een totaalvisie. We beginnen

het werkjaar met

een totale screening, in de week v66r de voorbereiding van
zes weken. Dat omvat het fysieke gedeelte, bijvoorbeeld
lenigheid ook (van bijv. de hamstring) of kracht-explosiviteit.
Op basis van deze info stellen mijn kinesisten speciale
programma's
op. lij moesten de spelers ook uitleggen
waarom
corestability
en pliometrie
bijvoorbeeld
een
belangrijk deel vormen van de voorbereiding. We hebben
zelfs een volledige
per taalgroep.

videoboodsch~p

gemaakt,

met demo's,

Daarna Iiepen aile spelers langs bij osteopaten en podologen
om te weten hoe zij structureel in elkaar zitten. En ook de
psycholoog
nodigde iedereen
uit voor een individueel
gesprek.
Eigenlijk deel ik mijn screening v66r het seizoen in in twee
delen: de primaire driehoek fysiek-techniek-tactiek
vertegenwoordigt het voetbal, dit is voer voor de technische staf. De
secundaire
driehoek omvat het emotionele-mentale
(het werk van de psycholoog),
het chemische
voedingsspecialisten)
en het structurele in de vorm van het lichaam (kinesist, osteopaat, tandarts, e.d.).

(voor

Bij lulte Waregem werkte ik twee jaar samen met het GKO in Gent, een gespecialiseerd
adviescentrum voor
osteopathie, podologie en topsportkinesitherapie
dat oak individuele topsporters begeleidt. lij kunnen de spelers ook
doorsturen naar een tandarts. Want ik heb de voorbije jaren geleerd dat er een relatie kan zijn tussen tandproblemen
en diverse peesontstekingen. Ais de beet van je kaakgewricht of je tanden niet 100% is, kan je daardoor een bepaalde
instabiliteit hebben bij je voeten. Ais ook de podoloog vaststelt dat de voeten niet juist staan en we kunnen dat niet
tijdig corrigeren via steunzolen of specifieke oefeningen, dan kun je later problemen ondervinden aan bekken en rug.
En voetballers met problemen op net die twee plaatsen, zijn heel kwetsbaar voor blessures aan hamstrings,
quadriceps, adductoren, kortom, de belangrijkste voetbalspieren. Via deze totale screening probeer ik het risico zoveel
mogelijk uit te sluiten.
Bij lulte Waregem sukkelden twee spelers vorig seizoen lange tijd met de buikspieren. Een pubalgie begint altijd met
een beetje pijn in de liesstreek en verhuist dan naar een beetje hoger, naar de onderkant van de buik. Erlzo belast je
de adductoren en de buikspieren. Diepe onderzoeken kunnen leiden naar de rug en de tanden, de wijsheidstanden.
Een van de twee spelers speelt vandaag weer op topniveau, zonder operatie.
Er is een medecorrectie gebeurd via het gebit. Ik weet dat alles wat met de tanden, het gebit en de kaken te maken
heeft, momenteel nog meedraait in de wetenschappelijke zoektocht. Maar iedereen weet dat je blessuregevoeliger
bent met slechte tanden. Waar ligt de juiste wetenschappelijke
know how? Ik weet het niet. Ik luister heel veel en
niemand beschreef het als complete onzin. Daarom hou ik er wel degelijk rekening mee. Aile beetjes helpen om je een
betere voetballer en een betere trainer te maken."
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Ais kine bij KAA Gent, jaren geleden, hebben we lang
gezocht naar de oorzaak van de blessuregevoeligheid
van
Anders Nielsen, een Deense speier bij ons. We vonden niets
na een intense screening van zijn Iichaam. Uiteindelijk hebben we zijn wijsheidstanden verwijderd en toen bleven ook
de vervelende problemen aan de adductoren achterwege.
Het gebit heeft wel degelijk een invloed op ons bewegingsstelsel. Ik denk dan aan spierkwetsuren (peesontstekingen
door overbelasting
Ie recuperatie.

of slecht gebruik), verzuring, minder snel-

Het kaakgewricht straalt uit naar de lage rug en de heupen.
Onze spelers
moeten
veel aandacht
besteden
aan
mondhygiene, want tanden kunnen een makkelijke ingang
zijn voor bacterien. Die nestelen zich dan op de pezen. Tien
jaar geleden stond niemand daar bij stil, maar nu maakt dit
ook deel uit van het professionalisme van een topsporter.
Net als de inbreng van een osteopaat, een voedingsdeskundige en dergelijke."

SV Zulte Waregem, trainer Francky Dury en het GKO in
Gent onderhouden nauwe contacten met het legendarische Milan Lab van Jean-Pierre Meerseman. Frederic Van
Burm van GKO bezocht onze landgenoot onlangs nog in
Milaan tijdens de Champions League-wedstrijd AC Milan Real Madrid.
"Begin de jaren negentig sprak Luis Aragones, toenmalig
trainer van Sevilla, voor het eerst over een verband tussen
het gebit en de spieren", weet Van Burm. "In landen zoals
Spanje, Frankrijk en zeker in Italie, maakt een gebitscontroIe al zeker vijftien jaar deel uit van de medische keuring bij
voetbalclubs.
Ik herinner me dat de transfer van Aly
Cissohko van FC Porto naar AC Milan niet doorging omdat
het gebit van de Fransman werd afgekeurd. Hij achtte de
kans op blessures te grool."
Ook RSC Anderlecht houdt de tanden van zijn spelers nauwlettend in de gaten. "Iedereen bezoekt twee of drie keer per
seizoen de tandarts", vertelt hoofdkinesist Jochen De
Coene. "En we grijpen in waar nodig, in samenspraak met de
tandarts. Een topprestatie hangt soms van kleine zaken af
en daarom willen we niets aan het toeval overlaten.
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