werkblaadjes
Cas zoekt de juiste weg naar de tandarts. Help je hem?

www.glimlachen.be
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werkblaadjes
Wat hebben we nodig om dit fruitgezichtje te maken ?

www.glimlachen.be
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werkblaadjes
Kleurplaat

www.glimlachen.be
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werkblaadjes

www.glimlachen.be
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werkblaadjes
.

Wat hoort bij elkaar? Tellen maar!

www.glimlachen.be
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werkblaadjes
Verbindt de tandpasta met de juiste beker.

www.glimlachen.be
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werkblaadjes

Wat hoort bij elkaar ?

www.glimlachen.be
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werkblaadjes
Welk plaatje hoort niet in de rij ?

www.glimlachen.be
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werkblaadjes
Zoek de 8 verschillen

www.glimlachen.be
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Spannend en verrassend nieuws over je mond lees je in de mondgazet.
De juf of meester geeft je nog een blad en … ontdekken maar!

MONDGAZET

DE

Een topatleet in je mond

Je eigen tand onder de loep

r dan dat witte blokje dat je ziet
BINNENL/TAND: Je tand is méé
gende termen op de goede plaats:
als je in de spiegel kijkt. Zet vol
en bloedvaten, glazuur,
wortel, kroon, tandvlees, zenuw
rg), kaakbeen
dme
dentine (tandbeen), pulpa (tan

topatleet is? Je tong
SPORT: Wist je dat je tong een
r, die bestaat uit een heleboel

is een erg krachtige spie
, zijn je tongspieren
kleinere spieren. Na je hartspieren
je lichaam! Wat doe
de meest gebruikte spiergroep in
je allemaal met je tong?
Doorstreep wat niet klopt.
– kauwen – zoenen –
Praten – malen – eten – drinken
en – ademen
slikken – lachen – proeven – zuig

Bedrieger ontmaskerd!

werd gevat toen hij op
MISDAAD: Een valse tandarts
aan een klas slimme
gaf
ten
fou

een school een les vol
man als een bedrieleerlingen. Die ontmaskerden de
ger. Dit vertelde hij:
d voor je tanden
• fruitsap is heel gezond en goe
• een mens heeft 8 hoektanden
e tanden wilt
• gebruik veel tandpasta als je witt
• fluoride maakt je tanden sterker
lang
• poets je tanden één volle minuut
r één ding is toch
Veel helemaal foute dingen, maa
met groen.
zin
de
el
waar. Vind jij het? Omcirk

WEETJESHOEK
iddeld

1. Hoeveel keer lacht een kind gem
per dag?

..............................................
..........................................................

poetsbeurt?
2. Hoelang duurt een gemiddelde

Echt gebeurd!

speciaal
ers of ze zich nog een grappig of
BUITENL/TAND: Vraag je oud
eerste
je
je,
en, zoals je eerste tand
voorval herinneren over jouw tand
ktandjes …
tandartsbezoek, je bewaarde mel
Schrijf het hieronder.
..............................

........................................................

........................................................

..
........................................................

............................

........................................................

...............................................
..........................................................

s krijgen
3. Sommige versleten tandenborstel
etshulp?’
‘po
den
wor
l
een nieuw leven. Hoevee
...............................................
..........................................................

Benieuwd naar het antwoord?
klik op ‘weetjes’.
Surf naar www.glimlachen.be en
Vul het goede antwoord in!

..............................

........................................................

........................................................

WEETJE
voor de ouders
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Goed poetsen duurt minstens twee minuten als je alle
tanden een grondige beurt wil geven volgens de drie b’s:
buitenkant, binnenkant, bovenkant.

Uit het dagboek van een tandenborstel…
Wat als … je tandenborstel een dagboek zou bijhouden?
We bekijken even alle taken van de tandenborstel op de
poetsposter.

1. Buitenkant
2.Buitenkant

............................................................................................................................................
............................................................................................................................................

3.Binnenkant

............................................................................................................................................

4.Binnenkant

............................................................................................................................................
............................................................................................................................................

5. Bovenkant
............................................................................................................................................

Poets minstens

2 x per dag
minstens

2 minuten

Wil mijn tandenborstel me echt helpen om mijn tanden
goed te onderhouden of wil hij liever iets helemaal
anders doen? Misschien doet hij dat ook, ’s nachts
als ik in mijn bed lig of overdag als ik op school ben!
Welke avonturen beleeft hij als iedereen de deur uit is …

6. Bovenkant

2

min.

met een beetje

tandpasta

controle

2 x per jaar
M O N D

I N

A C T I E

!

Uit het dagboek van mijn tandenborstel :

WEETJE
voor de ouders

Vervang de tandenborstel van je kind
4 keer per jaar, bij elk nieuw seizoen.
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Een gezonde start in je mond!
In onze mond leven meer dan 500 verschillende soorten bacteriën. Jakkes? Neen, hoor. De meesten zijn
juist goed voor je, want ze houden je mond gezond. Toch zitten er een paar boosdoeners tussen. Zo zijn er
bacteriën die op onze tanden plakken en die allerlei mondproblemen kunnen veroorzaken.
Tandplak of tandplaque is een wit of gelig laagje dat op je tanden ligt als je niet goed genoeg of een tijdje niet
hebt gepoetst. Het bestaat grotendeels uit bacteriën, kleverige stoffen en etensresten.

Tandplak onder de microscoop

Tandplak

Als wij iets zoets eten of drinken dan zullen de bacteriën in de tandplak die suikers omzetten in zuren. Die zuren
komen dan in contact met de tand en lossen de glazuurlaag op die plaats op. Als dit te lang duurt en te vaak
gebeurt, ontstaat er een gaatje ook cariës genoemd.
Buiten cariës veroorzaken, kunnen bacteriën ook ons tandvlees ziek maken en dan spreken we van ontstoken
tandvlees. Dit ontstaat wanneer we onzorgvuldig onze tanden poetsen en er, op de overgang tussen tand en
tandvlees, tandplak blijft liggen. Het tandvlees wordt dan rood, zwelt lichtjes op en zal gemakkelijk bloeden.
Als je tandvlees bloedt dan is er maar één boodschap: poets je tanden lang genoeg en extra zorgvuldig!

WEETJE
voor de ouders
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Laat je kind niet de hele dag door knabbelen, beperk
tot drie hoofdmaaltijden en twee tussendoortjes.
Ook tanden moeten kunnen rusten!

Ontdek zelf
hoeveel suiker er zit in …
Natuurlijk weet je dat er in een glas frisdrank suiker zit.
Maar weet je ook hoeveel?
Zet je rekenknobbel aan en haal de doos suikerklontjes boven!

Gram suiker
per 100 ml

Drankje

Aantal
suikerklontjes
per drankje

Gram suiker
per drankje

10,0 g
2,5
gr

Appelsap 25 cl

37 g
2,5
gr

Sportdrank 0,33 l

Water met fruitsmaak 2 dl

2,5
gr

2,5
gr

2,5
gr

WEETJE
voor de ouders

Fruitsappen ook ‘zonder toegevoegde suikers’
bevatten evenveel suikers als frisdranken.
Water is en blijft de beste dorstlesser!
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Verzin een supersmoes
Bedenk voor elke situatie een smoes: een verzonnen uitleg
of reden als je de echte reden niet kan of wil vertellen.
Dit moet echt een overdreven reden zijn. Je geeft dus een
uitleg, die niet kan maar wel leuk is. Noteer jouw smoes!
Lees je smoes voor aan je buur. Geef commentaar op elkaars
smoezen: Leuk? Gek? Vergezocht? Ooit al echt gebruikt? Raar?

SITUATIE 1:
Het is woensdagnamiddag. Een vriend vraagt of je mee wil naar de bioscoop. Maar vanmiddag heb je ook een
afspraak bij de tandarts, die al enkele weken vastligt. Hoe geraak je hier tussenuit?

Mijn smoes:
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….............

Waarom denk je dat het niet zo’n goed idee is om hiervoor een smoes te verzinnen?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

SITUATIE 2:
Het is bedtijd. Je hebt net je tanden gepoetst, als je in je broekzak nog een lekker snoepje ontdekt. Snel stop je
het in je mond en je kruipt in bed. Je papa geeft je een nachtzoen en merkt je snoepje op… Wat zeg je?

Mijn smoes:
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………............

Waarom denk je dat het niet verstandig is om na het poetsen nog te snoepen?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

WEETJE
voor de ouders
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Ga samen met je kind twee keer per jaar
op controle bij de tandarts.

Tanden de wereld rond!
Wij houden van witte tanden, die mooi recht staan. Maar dat is niet overal zo.
De juf geeft je een tekst, die bij één van de foto’s hoort. Lees de tekst en zoek
de goede foto. Maak dan de opdracht.
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Fluoride in de tandpasta
maakt je tanden sterker.
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Een quiz met haar op z’n tanden
Heb je veel bijgeleerd? Vast wel! Met deze quiz kun je kijken of je alles goed
onthouden hebt. En daarna … ben jij de quizmaster en mag je de quiz thuis
met je ouders spelen! Wedden dat zij niet alles goed hebben?
Vragen

Je ouders

1

Fruitsap is gezond en goed voor je tanden.
A waar
B niet waar
C alleen waar als er geen toegevoegde suikers in zitten

A
B
C

A
B
C

2

Hoeveel keer per jaar moet je naar de tandarts?
A één keer per jaar
B twee keer per jaar
C vier keer per jaar

A
B
C

A
B
C

3

Onze tanden moeten ook rusten. Dat wil zeggen:
A eet zachte voeding, zoals puree, dan moeten je tanden niet werken
B ’s nachts mag je niet eten
C eet en drink niet de hele dag door

A
B
C

A
B
C

4

Wat moet ik doen als mijn tandvlees bloedt?
A mijn mond spoelen met water
B stop even met je tanden poetsen
C poets je tanden extra zorgvuldig

A
B
C

A
B
C

5

Het tandmerg heeft ook een andere naam. Dat is:
A gingiva
B pulpa
C dentine

A
B
C

A
B
C

6

Wat zit er in tandpasta en maakt je tanden sterker?
A munt
B kalk
C fluoride

A
B
C

A
B
C

7

Wat is een ander woord voor gaatje?
A tandplak
B cariës
C tandsteen

A
B
C

A
B
C

8

Hoe lieten vrouwen in Japan en Vietnam zien dat ze getrouwd waren?
A ze verfden hun tanden sneeuwwit
B ze verfden hun tanden zwart
C ze lieten gouden tanden zetten

A
B
C

A
B
C

9

Hoeveel suiker zit er in een glas fruitsap zonder toegevoegde suiker?
A evenveel als in 5 klontjes
B evenveel als in 10 klontjes
C evenveel als in 2 klontjes

A
B
C

A
B
C

Hoeveel speeksel maakt een volwassene per dag?
A tussen 0,1 en 0,5 liter
B tussen 0,5 en 1 liter
C tussen 1 en 1,5 liter

A
B
C

A
B
C

10
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Jij
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Hoe zou de wereld zijn als niemand tanden had? Een leuk idee om over na te denken!
Want je tanden gebruik je voor heel wat.
Schrijf na het gesprek rond de tanden de uitspraken of gedachten die het meest indruk op je maakten.
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Neem je mee een kijkje in je eigen mond? Het is een bijzondere plek waar spannende dingen gebeuren.
De juf of meester geeft je nog een bladzijde extra en … lees het allemaal in de Mondgazet!

DE

MONDGAZET superstof in

Je eigen tand binnenstebuite

Een
je mond!
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je

n!

: zo kun je de
zie je een doorsnede van een tand
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Oplichter in de cel!
t vliegt achter de
speelplaats was
de
tralies omdat hij op school op
de kinderen uit
rde
binnengedrongen. Hij probee
er is dan water.
ond
te leggen dat frisdrank veel gez
en beter! Ze
der
kin
Gelukkig wisten de pientere
oeid afgegeb
d
wer
belden de politie en de man
voerd. Dit vertelde hij:

MISDAAD: Een frisdrankfabrikan

WEETJESHOEK

maanden op je tandenborstel?
1.		Hoeveel bacteriën zitten er na 3
.....................................
................................................................
..........................................................

2. Hoeveel % van de Belgen gaan

nooit naar de tandarts?

.....................................
................................................................
..........................................................

i in z’n hele leven?
3. Hoeveel tanden ‘verbruikt’ een haa

.....................................
................................................................
..........................................................

f naar www.glimlachen.be en klik
Benieuwd naar het antwoord? Sur
d in!
‘weetjes’. Vul het goede antwoor

WEETJE
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op

water
• Frisdrank is veel goedkoper dan
je beter
kun
,
ken
• Door minder water te drin
nadenken
taat voor 66%
• Het lichaam van een mens bes
uit water
per dag.
• Drink maximum 0,5 liter water
één ding is toch
r
maa
Veel helemaal foute dingen,
waar!
groen.
Vind jij het? Omcirkel de zin met

Ra, ra …
papillen
Het zit in je mond en er staan
op … Ra, ra, wat is het?

Laat je kind niet de hele dag door knabbelen,
beperk tot drie hoofdmaaltijden en twee tussendoortjes.
Ook tanden moeten kunnen rusten!

Uitvindersklas: de tandenborstel van 2050!
EERST ZETTEN WE NOG EVEN
DE REGELS VOOR GOED POETSEN OP
EEN RIJ:
Poets minstens tweemaal per dag: ’s morgens en ’s
avonds voor het slapengaan met een fluoridetandpasta.
Poets gedurende minstens twee minuten steeds in
eenzelfde volgorde volgens de drie B’s, binnenkant,
buitenkant, bovenop.

EEN GEKKE UITVINDING
UIT 1932 …
Tandenborstels zagen er vroeger anders
uit dan nu. Maar ook toen dachten mensen
al na over de toekomst.

Vervang je tandenborstel 4 keer per jaar, elk seizoen.

DE TANDENBORSTEL VAN DE TOEKOMST
Verzin zelf hoe de tandenborstel er in 2050 zou kunnen uitzien …
Hoe moet hij eruit zien ? Wat kan hij allemaal ?
Welke nieuwe snufjes zitten er op ?
Wat maakt hem leuk om te gebruiken?

Kleef hier je ontwerp.

Naam: .....................................................................................................................................................
Slogan: ...................................................................................................................................................

WEETJE
voor de ouders

Vervang vier keer per jaar, dus elk seizoen
alle tandenborstels in het gezin
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Chemie in je mond
Als je iets eet of drinkt, wordt je mond een vat vol chemie. Dat klinkt spannend, maar soms is het een ramp
voor je tanden … Ontdek hier waarom suiker en zuur niet de beste vrienden van je tanden zijn

Wat doet suiker in je mond?

Wat doet zuur in je mond?

In tandplak zitten bacteriën die suikers uit je voeding
omzetten in zuren. Die zuren tasten het oppervlak van
de tand aan en lossen het op. Als dit te lang duurt en
te vaak gebeurt, ontstaat er een gaatje in de glazuurlaag: cariës.

In tegenstelling tot cariës spelen bacteriën en suikers
hier geen rol. Tanderosie is het oplossen van tandglazuur door inwerking van zuren uit de voeding en dranken zoals frisdranken, fruitsappen, zure snoepen, …
Tandglazuur in onmiddellijk contact met zuren lost op
en kan wegspoelen, het smelt als het ware weg en…
weg is weg !

Tips:

Drink zo weinig mogelijk frisdranken of allerhande fruitsappen (eet liever een lekker stukje fruit!).

Wil je toch graag een glas? Drink je glas dan ineens leeg, niet in kleine slokjes verspreid over een langere tijd.

Nog beter: drink het bij een grote maaltijd. De zuren worden dan makkelijker verdund omdat je meer speeksel maakt als je eet.
Let ook op met energie- en sportdranken: vaak worden ze buiten de maaltijden met kleine slokjes gedronken.

Versterk je tandglazuur met fluoride door minstens twee keer per dag je tanden te poetsen met een fluoridetandpasta.

Proefje: hoe werkt een zuur op je tanden in?
Leg een hardgekookt ei in een glas voor de helft ondergedompeld in azijn.
Wat zie je onmiddellijk gebeuren?......................................................................................................................................................................
Wat zie je na één uur? ...............................................................................................................................................................................................
Wat zie je de volgende dag? ..................................................................................................................................................................................
Onze tanden bestaan voor het grootste deel uit calcium net zoals de schaal van het ei.
Wat kan je hier uit besluiten? ...............................................................................................................................................................................
Ken jij een paar voorbeelden van zure dingen ?.......................................................................................................................................
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Zuur of niet? Doe de kooltest!
Frisdranken en fruitsap zoals appelsap zijn zuur, maar dat proef je niet. Hoe kun
je dan weten of iets zuur is of niet? Deze rode kool verklapt het je! Het sap wordt
een zuurindicator, dat wil zeggen: een stof die aanduidt of iets zuur is of niet.

Proefje:

Stap 1

Stap 2

Stap 3

Stap 4

Rasp een stuk rode kool
of snij deze in dunnen
sliertjes.

Vul een koffiekopje voor
de helft met de rode
kool en druk
lichtjes aan.

Voeg er kokend water
aan toe zodanig dat
de rode kool ruim
onderstaat. Laat alles
afkoelen.

Zeef het geheel en
vang het vocht op.
De indicator is klaar.

Welke kleur heeft de indicator?
.................................................................................................................................

Giet in een glas een bodempje azijn of citroensap (= ZUUR). Giet er indicator bij. Welke kleur krijgt de vloeistof?
.................................................................................................................................

Giet wat water in een glas en los er een theelepel natriumbicarbonaat in op (= BASE, het tegengestelde van een
zuur ). Voeg een paar druppels indicator toe.
.................................................................................................................................

Test nu een aantal drankjes die je goed kent. Schrijf de kleur op die je ziet verschijnen.
cola: ..................................................................

sinaasappelsap: ..................................

cola light: .............................................................

icetea: ..............................................................

appelsap: ................................................

water: ......................................................................

melk: ................................................................

energiedrank: .......................................

sportdrank: .........................................................

Welke dranken zijn zuur?..............................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................

Welke zijn de dranken die niet zuur zijn en dus ons glazuur niet kunnen oplossen?.........................................................................
Wat is de beste, meest gezonde en tandvriendelijke dorstlesser? ..................................................................................................................

WEETJE
voor de ouders

Ook lightfrisdranken zijn erg slecht voor de tanden. Hoewel ze geen suikers bevatten,
zijn ze zuur, net als andere frisdranken en fruitsappen. Ze kunnen dus tanderosie
veroorzaken.
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Heb jij haar op je tanden?
Laat jij je tanden zien? Of eet je met lange tanden?
Maak een tekening van het spreekwoord dat je het leukst vindt.
Geef je tekening mooie kleuren.

1.

Je tanden laten zien

2.

Iemand aan de tand voelen

3.

Haar op de tanden hebben

4.

Een tandje bijsteken

5.

Met lange tanden eten

6.

Je tanden op iets stukbijten

7.

Met je mond vol tanden staan.

Zoek in het woordenboek de betekenis van elk speekwoord op.
1

.........................................................................................................................................................................................................................................................

2

.........................................................................................................................................................................................................................................................

3

.........................................................................................................................................................................................................................................................

4

.........................................................................................................................................................................................................................................................

5

.........................................................................................................................................................................................................................................................

6

.........................................................................................................................................................................................................................................................

7

.........................................................................................................................................................................................................................................................

Bedenk een situatie waarin je het spreekwoord zou kunnen gebruiken. Noteer je voorbeeld:
....................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................

WEETJE
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Fruitsappen ook ‘zonder toegevoegde suikers’
bevatten evenveel suikers als frisdranken. Drink
water! Water is en blijft de beste dorstlesser.

De tanden-tijd-machine
Heb je je wel eens afgevraagd of de mensen in de oertijd hun
tanden poetsten? En wat moest je doen als je tandpijn had en er
bestond nog geen tandarts? Kruip mee in de tandentijdmachine!
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Fluoride in tandpasta maakt
je tanden sterker.
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Laat-je-tanden-zien-quiz!
Heb je veel bijgeleerd? Vast wel! Met deze quiz kun je kijken of je alles
goed onthouden hebt. En daarna … ben jij de quizmaster en mag je de
quiz thuis met je ouders spelen! Wedden dat zij niet alles goed hebben?
Vragen

Je ouders

1

Light frisdrank is wel oké voor je tanden.
A waar, want er zit geen suiker in
B niet waar, want er zitten zuren in
C niet waar, want de zoetstoffen zijn slecht voor je gebit

A
B
C

A
B
C

2

Hoeveel keer per jaar moet je een nieuwe tandenborstel nemen?
A één keer per jaar
B twee keer per jaar
C vier keer per jaar

A
B
C

A
B
C

3

Wat weet je over speeksel? Zoek de foute uitspraak.
A speeksel bevat stoffen die zuren neutraliseren.
B speeksel speelt een rol bij het proeven van smaken.
C speeksel bevat veel fluor.

A
B
C

A
B
C

4

Hoe heet de schade aan je tanden die veroorzaakt wordt door zuren bijv. in frisdrank?
A tandverzuring
B tanderosie
C cariës

A
B
C

A
B
C

5

Je tandvlees heeft ook een andere naam. Dat is:
A gingiva
B pulpa
C dentina

A
B
C

A
B
C

6

Fruitsap is heel gezond en goed voor je tanden.
A waar
B niet waar
C alleen waar als er geen toegevoegde suikers in zitten

A
B
C

A
B
C

7

Welke stof maakt onze tanden sterker?
A carbamide
B fluoride
C munt

A
B
C

A
B
C

8

Wat zat er NIET in de tandpasta van de oude Egyptenaren?
A runderhoeven
B gemalen marmer
C fijngestampte as

A
B
C

A
B
C

9

We zagen de eerste tandenborstels met varkensharen op een steel bij …
A de oude Grieken
B de Chinezen
C de Mesopotamiërs

A
B
C

A
B
C

Als je 2% watertekort hebt in je lichaam, hoeveel kracht verlies je?
A 5%
B 10%
C 20%

A
B
C

A
B
C

10
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BESTE LEERKRACHT,
Mondhygiëne en tandzorg zijn essentiële elementen in de gezondheid van uw
leerlingen. Ook in de eindtermen, bij wereldoriëntatie, wordt aandacht besteed aan
de kennis en vaardigheden wat lichaamsverzorging betreft.
Met dit lespakket willen we u graag kant-en-klare lessen aanbieden om op een
ludieke manier de mondgezondheid in al zijn aspecten aan bod te laten komen.
Het pakket bevat een werkboekje, bestemd voor uw leerlingen en een handleiding
bestemd voor u. Aanvullend vindt u op www.glimlachen.be nog extra educatief
materiaal en tips.
De leerlingen verkennen de delen van de tand, de functies van de tong, ze
leren hoe cariës precies ontstaan en hoe ze die kunnen voorkomen. Er gaat veel
aandacht naar de keuze van een gezonde dorstlesser en de verborgen suikers
in tal van drankjes. In ‘Tanden de wereld rond’ worden culturele verschillen in
schoonheidsidealen even aangehaald.
Maar ook speelse en creatieve activiteiten krijgen een plaats: zelf een
tandenmuseum maken, smoezen verzinnen en het dagboek van een tandenborstel
schrijven.
Voor de ouders zijn er In het werkboekje handige tips te vinden en als afsluiter van
het pakket is er een spannende quiz.
Met dit lespakket bereikt u een aardig aantal eindtermen: naast wereldoriëntatie
werkt u ook aan wiskunde, Nederlands, muzische opvoeding, sociale vaardigheden,
ICT, leren leren … De volledige oplijsting van de eindtermen per les vindt u op
www.glimlachen.be.
We wensen u en uw leerlingen boeiende en prettige lessen toe!

PRAKTISCH / SNEL AAN DE SLAG
Dit educatieve pakket bestaat uit :
•H
 ANDLEIDING VOOR DE LEERKRACHT :
- 8 lesfiches met lesverloop en oplossleutels.
De 8 lesfiches komen overeen met de 8 invulbladen in het werkboekje.
- documentatiebladen om te kopiëren voor de leerlingen.
De documentatiebladen vormen een aanvulling bij het werkboekje.
•W
 ERKBOEKJE VOOR LEERLINGEN :
klassikaal of thuis aan te vullen met behulp van gekopieerde
documentatiebladen ( uit de Handleiding voor de leerkracht )
•W
 WW.GLIMLACHEN.BE :
een volledige oplijsting van de eindtermen, oplossingen, bijkomende
informatie, werkblaadjes, etc.
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Het Tandenmuseum
NODIG: tijdschriften, kranten, knip- en plakmateriaal
INSTAP:

vertel: ‘Vandaag zat er een heel belangrijke brief bij de schoolpost.’

Beste leerling,
Ons Tandenmuseum werd laatst overvallen door een dievenbende. Alle kunstwerken en voorwerpen verdwenen
uit de toonzalen. Wat overblijft zijn enkel lege kaders … Het museum moet zo snel mogelijk weer opengaan voor
de bezoekers. Zij mogen echter niets merken van de diefstal! Daarom roep ik jouw hulp in. Kun jij het museum
opnieuw inrichten? Voorzie de lege kaders van mooie glimlachjes, gevaarlijke dierentanden, gaatjes in de mond,
instrumenten van de tandarts, originele tandenborstels … om er opnieuw een prachtig museum van te maken!
Vergeet ook niet om de kunstwerken en voorwerpen van pittige naamkaartjes te voorzien.
Ik dank je heel erg voor je hulp!
Vriendelijke groeten,

G. Bit
directeur van het Tandenmuseum

LESKERN:
Laat de leerlingen navertellen wat van hen verwacht wordt.
Controleer zo of alle kinderen de opdracht begrepen hebben en zet ze verder op weg waar nodig.
Vertel hen dat ze in tijdschriften en kranten kunnen zoeken, maar wie de mogelijkheid heeft, kan ook op internet
terecht.
Leg een datum vast waarop deze opdracht afgewerkt moet zijn. Zeg hen dat op die dag alle musea ‘bezocht’ en
beoordeeld zullen worden door kritische museumbezoekers.

AFSLUITER:
Op de laatste dag van dit thema (of op het einde van de les) worden alle werkboekjes naast elkaar gelegd op een
grote demonstratietafel. De leerlingen ‘bezoeken’ samen met de leerkrachten de verschillende musea. Bij elk
museum ga je samen met de leerlingen op zoek naar (minstens) drie positieve punten, maar heb je ook aandacht
voor mogelijke tips.
Bij deze positieve beoordeling zijn de resultaten ondergeschikt aan de manier waarop dit tot stand kwam:
proces, idee, eigen inbreng, gekozen techniek, inzet, originaliteit, netheid, zorgzaam omgaan met het materiaal
…

TIP:
Maak foto’s van de resultaten en upload ze naar de schoolwebsite, geef ze een plaatsje in de schoolkrant, maak
een echt Tandenmuseum in de klas en nodig andere klassen of de ouders uit, of …

3
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De mondgazet
NODIG: KOPIEERBLAD 1 (en eventueel KOPIEERBLAD 2)
LESKERN:
• Je eigen tand onder de loep – REN JE ROT (zie volgende bladzijde)
Noteer op het bord de nummers 1, 2 en 3. De nummers vormen denkbeeldige vakken waarin de leerlingen
straks kunnen staan. Dat lukt nog beter als je het kunt organiseren in een grote ruimte. Je leest een begrip
voor met daarbij telkens de correcte uitleg en twee foutieve verklaringen. De leerlingen gaan – binnen een
afgesproken tijd – in het vak staan waarvan ze denken dat dit de correcte verklaring is.
BELANGRIJK: verduidelijk dat we op zoek gaan naar een verklaring die het nauwst aansluit bij ons thema
tanden, mondgezondheid, tandarts …
Na deze REN JE ROT vullen de leerlingen KOPIEERBLAD 1 in: hierbij associëren ze de begrippen met de daarbij
horende verklaring.
In het werkboekje (p. 2) worden de termen op de juiste plaats gezet en klassikaal verbeterd.
• Een topatleet in je mond: informatieve tekst (zie KOPIEERBLAD 1)
• Bedrieger ontmaskerd!: informatieve tekst (zie KOPIEERBLAD 1)
Fruitsap is heel gezond en goed voor je tanden. NIET WAAR

(Fruitsap bevat veel suikers en is bovendien zuur. Beperk fruitsap tot één glas per dag en eet liever een stuk vers fruit.
Water is de beste dorstlesser en mag je de hele dag drinken.)

Een mens heeft 8 hoektanden. NIET WAAR
(4)

Gebruik veel tandpasta als je witte tanden wilt. NIET WAAR

(Poets zorgvuldig en voldoende lang, de tandpasta doet het werk niet in jouw plaats.)

Fluoride maakt je tanden sterker. WAAR

(Dagelijks gebruik van fluoridetandpasta maakt onze tanden weerstandiger tegen zuuraanvallen.)

Poets je tanden één volle minuut lang. NIET WAAR
(minstens 2 minuten)

• Echt gebeurd!: de kinderen kunnen anekdotes die ze thuis genoteerd hebben voorlezen.
• Weetjeshoek: zie rubriek ‘weetjes’ op de website www.glimlachen.be.
1 Een kind lacht gemiddeld 400 keer per dag.
2 Een poetsbeurt duurt gemiddeld 42 seconden.
 0 % van de versleten tandenborstels krijgt een nieuw leven. Hiervan wordt de helft (50 %) poetshulp, dat is
33
dus 15 % van alle versleten tandenborstels.

AFSLUITER:
Tongbrekers (zie KOPIEERBLAD 2)
Maak er eventueel een wedstrijdje van. Laat de leerlingen zelf nog googelen naar enkele leuke tongbrekers.
Via Wikipedia vinden ze ook tongbrekers uit andere talen en dialecten. Die kunnen gebruikt worden als
tussendoortje, tijdens de les spreken, muzische opvoeding …

UITBREIDING:
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invuloefeningen (zie KOPIEERBLAD 2)

Je eigen tand onder de loep – REN JE ROT

BEGRIP

VAK 1

VAK 2

VAK 3

Wortel

Het deel van een tand
dat je niet ziet

Het
lievelingstussendoortje
van Slechtweervandaag,
het paard van Sinterklaas

Een wiskundig begrip

Kroon

Een hoofdversiering
gedragen door een
koning of koningin. Ook
kleine prinsesjes vinden
het leuk zich hiermee op
te smukken.

Het zichtbare deel van
de tand

Een munteenheid, net
zoals wij de euro kennen

Tandvlees

Zorgt voor de
bescherming en
bekleding van het
kaakbot en de wortels
van je tanden

Een mals stukje vlees
dat je bij het eten moet
fijnmalen met je tanden
vooraleer je het kunt
inslikken

Een zacht rood snoepje,
in de vorm van een tand

Zenuw

Hierop werk je als je
iemands geduld uitput

Die voel je bij de start van
een grote toets, waarvoor
je misschien niet zo goed
oefende

Seint je gevoel (zoals
pijn, warmte, koude …)
door naar je hersenen

Bloedvaten

Doosje in plastiek waarin
men het bloed van
bloeddonoren opvangt

Maakt deel uit van je
bloedsomloop

Metalen vaten in een
opvallende rode kleur

Glazuur

Een beschermlaag
aangebracht op
bakstenen, dakpannen …

De buitenste
beschermlaag van je
tand

Een zoete, glanzende laag
op gebak

Dentine
(tandbeen)

Hard weefsel waaruit de
tanden zijn opgebouwd

Een deel van het
dierengeraamte in de
vorm van een tand

Een hangertje gemaakt
van haaientand

Pulpa
(tandmerg)

Een van de ingrediënten
van een middeleeuws
recept

Het weefsel in de
tandholte, het binnenste
van de tand

Een soort pasta die je
aanbrengt op je tanden
om ze witter te maken

Kaakbeen

Een zacht, elastisch soort
‘been’ ook terug te vinden
in o.a. je oor, neus …

Een van je onderste
ribben die de vorm heeft
van je kaak

Het sterke bot waarin de
tandwortels zitten

5
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Dagboek van een tandenborstel
NODIG: KOPIEERBLAD 3
INSTAP:
Vertel: ‘Vanmorgen, toen ik mijn tanden aan het poetsen was, dacht ik plots: wat vindt mijn tandenborstel
eigenlijk van al dat poetsen? Wil hij me echt helpen om mijn tanden goed te onderhouden of wil hij liever
iets helemaal anders doen? Misschien doet hij dat ook, ’s nachts als ik in mijn bed lig of overdag als ik
op school ben! Wie weet welke avonturen hij allemaal beleeft … Ik wou dat ik zijn dagboek kon lezen!’

PRAKTISCHE UITVOERING:
• We bekijken even alle taken van de tandenborstel op de poetsposter.
Bespreek nog eens alle verschillende stappen van het goed poetsen.

 Poets in een vaste volgorde, dan vergeet je niets.
 Poets volgens de drie 3 B’s: buitenkant, binnenkant en bovenkant.
 Poets minstens 2 x per dag: ’s morgens en ’s avonds vóór het slapengaan.
 Vervang je tandenborstel 4 x per jaar, elk nieuw seizoen.
• Stappenplan als voorbereiding op het schrijven van een dagboek
Overloop samen met de leerlingen op KOPIEERBLAD 3 de verschillende stappen:
voor - tijdens - na het schrijven.
Met het stappenplan kunnen de leerlingen zelfstandig aan het werk.
Begeleid het schrijfproces waar nodig.

AFSLUITER:
Laat enkele leerlingen hun dagboek voorlezen. Geef de lezer een tandenborstel en laat hem zich eerst
voorstellen (bv. ‘Hallo, ik ben Bros, de tandenborstel. Je gelooft nooit wat ik meemaakte! ...’).
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Een gezonde start in je mond
NODIG:

2 zoete drankjes om klassikaal te bespreken en/of 2 drankjes per groep om in een groepswerk te
analyseren. Je kunt ook met de leerlingen afspreken dat zij zoete drankjes of (lege) drankverpakkingen van thuis
meebrengen (bv. cola, fruitsap, Ice Tea, Fristi ... ; GEEN lightdranken).

INSTAP:
Schrijf op het bord ‘Je gebit is je visitekaartje’ en vertel dat die uitspraak in de wachtkamer van je tandarts
hangt. Achterhaal met de leerlingen wat die uitspraak betekent. Moet je op een visitekaartje naast je naam,
adres en telefoonnummer nu ook een foto van je gebit toevoegen?
Kom tot het besluit: een proper en gezond gebit vormt mee je eerste indruk over iemand.

LESKERN:
• Hoe ontstaan gaatjes of cariës? (werkboekje p. 4)
Lees samen de tekst en bekijk de daarbij horende beelden. Bespreek.
De leerlingen nemen zelfstandig de tekst ‘Een gezonde start in je mond’ door. Hierbij duiden ze de
belangrijkste sleutelwoorden en informatie aan (studerend lezen). Voer een klasgesprek.
- Wat is tandplak? Welke problemen kunnen er opduiken?
- Wat is cariës? Hoe ontstaan ze?
- Hoe kun je cariës en tandvleesontsteking voorkomen?
• Ontdek hoeveel suiker er zit in … (werkboekje p. 5)
Te vaak suiker eten of drinken kan tandbederf veroorzaken. Bekijk klassikaal of in groepjes het suikergehalte
van drie zoete drankjes. Om correct alle drankjes te kunnen vergelijken moeten de gegevens omgezet
worden naar eenzelfde eenheid en hoeveelheid.

Oplossingen bij de drankjes (OPMERKING: 1 klein suikerklontje weegt 2,5 g)

Appelsap 25 cl: 10,0 g – 25 g – 10 kl
Sportdrank Aquarius 0,33 l: 11,2 g – 37 g – 15 kl
Water met fruitsmaak Spa Fruit 2 dl: 8,8 g – 17,6 g – 7 kl
Laat leerlingen in hoekenwerk (groepswerk) de gegevens achterhalen van twee andere zoete drankjes en
noteer die in de twee blanco plaatsen onderaan.

AFSLUITER:
We denken dat die drankjes gezond zijn, maar ze bevatten te veel suiker. Appelsap kan dan wel van appels
gemaakt zijn, suiker uit fruit is niet gezonder of minder schadelijk voor onze tanden dan suiker uit bieten of uit
suikerriet.
Om één glas appelsap te krijgen heb je het sap nodig van 2 tot 3 appels. Vandaar dat een glas appelsap twee
tot drie keer méér suiker bevat dan één appel, ook als er op de verpakking vermeld staat ‘zonder toegevoegde
suikers’! Eet liever een verse (sinaas)appel of een ander stuk fruit, die bevatten bovendien meer vezels en
mineralen en geven sneller een verzadigingsgevoel. Als wij fruit eten en kauwen komt ook de speekselproductie
maximaal op gang en zal ons speeksel de tandschadelijke stoffen verdunnen, neutraliseren en wegspoelen.
De beste en meest gezonde dorstlesser is water!
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Verzin een supersmoes
INSTAP:
Iedereen heeft wellicht wel eens een smoes verzonnen om een taak voor je ouders, je huistaak of een straf te
ontlopen. Een smoes is een uitvlucht, een bewering waarmee jij je uit een situatie probeert te redden.
Zo’n smoes verzin je zodat je bijvoorbeeld niet meer hoeft te helpen bij het afwassen, je kamer niet hoeft op te
ruimen, geen handje moet toesteken bij een huishoudelijke taak …
Wie kan een voorbeeld aanhalen van een smoes die je al eens gebruikte?
Leuk om weten: het woord smoes komt uit het Jiddisch en is afgeleid van ‘Schmuck’ of ‘Schmoo’ wat letterlijk
‘mist maken’ betekent.

LESKERN:
In het werkboek (p. 6) gaan jullie op zoek naar enkele zelfverzonnen supersmoezen.
Ga bij de omschreven situatie op zoek naar een uitleg die niet kan, maar wel leuk is.
Bespreek die uitleg nadien met je buur en pas de smoes eventueel nog wat aan.
Noteer die op het werkblad en vul de vragen aan.
• Waarom is het belangrijk 2 x per jaar naar de tandarts te gaan en dit tandartsbezoek niet over te
slaan? Een aantal goede redenen …
- De tandarts kan controleren of je correct poetst.
- Vroegtijdig opgespoorde gaatjes zijn relatief eenvoudig te behandelen.
- De tandarts volgt de gebitswisseling op en kan je op het gepaste moment doorverwijzen naar een
orthodontist.
- De tandarts kan preventief de diepe groeven van kiezen verzegelen om cariës te voorkomen.
- Regelmatig bezoek versterkt het vertrouwen en vermindert angst.
- Je kunt advies vragen over de keuze van je tandenborstel en de tandpasta.
- Je kunt nuttige tips krijgen om tandbederf en tanderosie te voorkomen.
• Waarom is het niet verstandig om na het poetsen ’s avonds nog iets zoets te eten of te drinken?
Als je na het poetsen nog snel iets snoept, kunnen de bacteriën terwijl jij slaapt ongestoord zuren maken
die je glazuurlaag de hele nacht zullen blijven aanvallen. Bovendien maak je al slapend weinig speeksel aan,
waardoor de schadelijke stoffen niet weggespoeld worden.
Het gaatjesproces kan de hele nacht blijven doorgaan.

AFSLUITER:
Laat enkele leerlingen hun smoes aan de klas vertellen.
Welke smoes is het meest geloofwaardig, leuk, spitsvondig, origineel …?
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Tanden de wereld rond
NODIG:

KOPIEERBLADEN 4 en 5

INSTAP:
Bekijk samen met de leerlingen de foto’s op p. 7.
Laat ze zoeken naar de samenhang tussen de vier foto’s: schoonheidsideaal in verschillende landen.

LESKERN:
FORUMLEZEN
• 1 Voorbereiding
De klas wordt in 4 groepen verdeeld. Elke groep krijgt een andere tekst en vormt een ander forum.
De leerlingen nemen de tekst grondig door. Ze moeten die niet alleen vlot kunnen voorlezen, maar ook later
op vragen van de luistergroep over inhoud en woordverklaring kunnen antwoorden.
Ze kiezen in hun groepje een gespreksleider (leidt het gesprek in goede banen) en een secretaris (noteert de
antwoorden van de groep) en verdelen de tekst in fragmenten.
• 2 Uitvoering
De secretaris noteert (na overleg met de groepsleden) de belangrijkste woorden uit de tekst (de
sleutelwoorden) en de groep kiest de bijhorende foto.
Aan de hand van de sleutelwoorden wordt een hoofdgedachte genoteerd.
De voorlezers zorgen dat ze hun tekstgedeelte correct en expressief kunnen voorlezen voor de luistergroep.
• 3 Het forum
Korte inleiding door de gespreksleider. De titel wordt niet voorgelezen en blijft geheim!
Elke leerling leest het deel van de tekst voor dat zij/hij heeft voorbereid.
De teksten worden een tweede maal voorgelezen en de luistergroep kan notities nemen.
Klasgesprek
De luistergroep mag vragen stellen over de inhoud en over de woorden die ze niet begrijpen.
De luistergroep gaat op zoek naar de passende foto.
De luistergroep gaat samen met de leerlingen van het forumgroepje op zoek naar de sleutelwoorden en de
hoofdgedachte.
• 4 Bespreking
Hoe heeft het forum zich uit de slag getrokken? Wat kon beter? Waaraan moet een volgend forum denken?

AFSLUITER:
Wat zijn de huidige schoonheidsidealen over tanden?
Schoonheidsidealen zijn veranderlijk en vergankelijk. In het verleden zagen we bijvoorbeeld de volslanke
vrouwen uit de tijd van Rubens … Nu?

9
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Een quiz met haar op z’n tanden
INSTAP:
Vandaag spelen we de ‘quiz met haar op z’n tanden!’ Zullen jullie erin slagen je tanden te zetten in onze
moeilijke vragen? Ik wens jullie veel succes!

LESKERN:
De leerlingen maken individueel de quiz en er volgt een klassikale verbetering.
1	
Fruitsap is gezond en goed voor je tanden.

B niet waar

(Fruitsappen zijn zoet en zuur, beperk fruitsap tot 1 glas per dag en eet liever een stuk
vers fruit ! Water is de beste dorstlesser en mag je de hele dag door drinken).

2 Hoeveel keer per jaar moet je naar de tandarts?

B twee keer per jaar

Onze tanden moeten ook rusten. Dat wil zeggen:
3	

Ce
 et en drink niet de hele
dag door

(Telkens wanneer je eet of drinkt, tenzij water, krijgen je tanden een zuuraanval te

verwerken. Het speeksel kan de zuren verdunnen en neutraliseren en is bovendien rijk
aan mineralen die je glazuur kunnen helpen herstellen… maar daar is tijd voor nodig !

Beperk het aantal eet- en drinkmomenten tot 5 : drie maaltijden en twee tussendoortjes.
Zo krijgt je gebit rustig de tijd om te herstellen van de zuuraanvallen.)

4 Wat moet ik doen als mijn tandvlees bloedt?
(Bloedend tandvlees duidt op ontsteking als reactie op de aanwezigheid van tandplak op

Cp
 oets je tanden extra
zorgvuldig

de overgang tussen tand en tandvlees. Poets die tandplak zorgvuldig weg. )

5 Het tandmerg heeft ook een andere naam. Dat is:

B pulpa

(Pulpa bestaat uit bloedvaten, zenuwweefsel en cellen )

6 Wat zit er in tandpasta en maakt je tanden sterker ?

C fluoride

7 Wat is een ander woord voor gaatje?

B cariës

8 Hoe lieten vrouwen in Japan en Vietnam zien dat ze getrouwd waren?

Bz
 e verfden hun tanden
zwart

9 Hoeveel suiker zit er in een glas fruitsap zonder toegevoegde suiker?

B evenveel als 10 klontjes

(Om één glas fruitsap te krijgen heb je het sap nodig van 2 tot 3 stukken fruit, ook de
suikers van het fruit vind je in het sap terug )

10 Hoeveel speeksel maakt een volwassene per dag?

C tussen 1 en 1,5 liter

THUISTAAK:
De leerlingen worden zelf quizmaster en stellen de vragen aan hun ouders. Ze noteren hun antwoorden en
vergelijken die daarna met de oplossingen.
Ook leuk om je oudere broer/zus uit te dagen! Kent hij/zij alle correcte antwoorden?
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KOPIEERBLAD 1

Mondgazet
JE EIGEN TAND ONDER DE LOEP
Wat hoort bij elkaar?
Wortel

A Bescherming van het kaakbeen en de wortels van je tanden

Kroon

B De buitenste beschermlaag van je tand

Tandvlees

C Maakt deel uit van je bloedsomloop

Zenuw

D Hard weefsel waaruit de tanden zijn opgebouwd

Bloedvaten

E Het deel van je tand dat je niet ziet

Glazuur

F Het weefsel in de tandholte, het binnenste van de tand

Dentine (tandbeen)

G Het zichtbare deel van je tand

Pulpa (tandmerg)

H Het sterke bot waarin de tandwortels zitten

Kaakbeen

I

Seint warmte, koude en pijn … door naar je hersenen

EEN TOPATLEET IN JE MOND!
Hoe zou je leven er uitzien als je geen tong had? Zeg maar eens: lalala!
Welke letters kun je zonder tong niet uitspreken, hoe vreemd zouden bepaalde woorden klinken?
Slik eens en voel goed wat je tong allemaal doet. Als je eet, zal de tong je voedsel naar de juiste plaats brengen:
tussen de kiezen om het te laten fijnmalen en tegen het verhemelte om het in te slikken. Dit is het meest
beweeglijke orgaan van ons lichaam, en naast het hart een van de meest actieve spieren. Een tong zit zelden stil.
De tong is ook een belangrijk zintuig dat zorgt dat we de basissmaken zoet, zuur, bitter, zout en umami van
elkaar kunnen onderscheiden. Zonder tong zou je bijna niets proeven, want twee derde van alle smaakpapillen
in de mond liggen op je tong.
Wat een veelzijdige sportman, die tong! Neen, zonder tong is er niks aan!
Wist je dat je bij oude Egyptenaren je tong kon uitsteken als échte begroeting en dat dit in bepaalde delen van
Tibet nog steeds gebruikelijk zou zijn?

FLUORIDE
Fluor is een essentieel sporenelement dat in de voeding aanwezig moet zijn voor een goede groei en de correcte
functionering van je lichaam. Je vindt fluor overal in de natuur in gebonden toestand, in de vorm van fluoride.
Je lichaam heeft fluoride nodig om het hart goed te laten functioneren en om sterke botten te krijgen. En
fluoride kan worden ingebouwd in het glazuur van je tanden. Glazuur met veel fluoride is harder en kan
zuuraanvallen beter weerstaan. Daardoor krijg je minder gaatjes of cariës.
Fluoride wordt in tandpasta toegevoegd zodat dat bij elke poetsbeurt de fluoride op de buitenste laag van
je tanden blijft kleven. Daardoor wordt je glazuur, beetje bij beetje, sterker en harder. Daarom is het ook
belangrijk dat je na het poetsen niet overvloedig de mond spoelt: één keer is ruim voldoende.
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KOPIEERBLAD 2

Tongbrekers
Wie kan de volgende zinnen zonder haperen en zonder fouten luidop zeggen? Oefen op school, tijdens de
speeltijd of op weg naar huis, en daag vanavond je ouders uit.
Wie van jullie leest het meeste tongbrekers zonder struikelen? Je mama, je papa of jij, of misschien is het
wel je zus of broer ? Een leuke uitdaging om thuis uit te proberen!
, De koetsier poetst de postkoets met postkoetspoets.
, Duitse dames drinken dagelijks druivensap.
, Moeder sneed zeven scheve sneden brood.

, De was was in de was, maar toen de was weer uit de was was, was de was net zo als de was voor de was was.
,	
Knappe kappers kappen knap, maar de knecht van de knappe kapper kapt nog knapper dan de knappe

kapper kappen kan.

Wondere waterweetjes
Wist je dat …
Z twee derde van je lichaam uit water bestaat? Weeg je 45 kg, dan is dat dus 30 liter.

Z een volwassene maar een week zonder water kan leven? Zonder voedsel kan hij het wel een maand uithouden.
Z ook je tanden voor 10 % uit water bestaan? Je bloed bevat 90 % water, je botten 25 %.

Z 2 % watertekort in ons lichaam al volstaat om onze kracht met 20 % te doen afnemen.

Z Een volwassene het best 1,5 l water per dag drinkt om het lichaam van afvalstoffen te zuiveren?
Z Frisdrank gemiddeld 3000 keer duurder is dan kraantjeswater !

Ik weeg ... kg, dus mijn lichaam bevat ... l water.

Onzichtbare klachten in je mond
Vul de tekst passend aan met: bacteriën – mond – volwassene – anderhalve – speekselklieren –
smaakstoffen – speeksel – kauwen – één – drie
Het water loopt me in de ………………………… hoor je wel eens. Gelukkig komt er niet écht water in je mond,
maar …………………………………. als je trekt hebt in iets. We hebben ………………………………… paar grote
………………………………………… die speeksel produceren en vele kleine kliertjes verspreid over de mond.
Speeksel mag dan wel een beetje op water lijken, het heeft bijzondere, onzichtbare krachten.
Wist je dat je zonder speeksel veel moeilijker zou kunnen proeven? …………………………………… in het eten
worden er in opgelost en komen zo in de smaakpapillen terecht.
Speeksel zorgt er voor dat je eten makkelijker verteert, daarom moet je goed ………………………………………….
Daarnaast bevat het ook stoffen die je mond gezond houden, omdat ze …………………………………… en virussen
bestrijden en zuren neutraliseren. Speeksel spoelt ook je mond, zodat voedselresten worden verwijderd.
Wist je dat een volwassene elke dag tussen ……………………………… en ……………………………… liter speeksel
aanmaakt?
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KOPIEERBLAD 3

Uit het dagboek van een
tandenborstel …
STAPPENPLAN
1 Vóór het schrijven – PLANNEN
Bedenk wat een tandenborstel kan beleven: wat doet hij een hele dag, welke vrienden heeft hij, welke
feesten viert hij?
Noteer je ideeën rond een woordspin met in het midden de naam van jouw tandenborstel

2 Tijdens het schrijven – JE DAGBOEK UITWERKEN
Schrijf je dagboek eerst in het klad.
Schrijf in de ik-vorm (bv.: ik ben Bros, de tandenborstel. Vandaag heb ik ...)
Je bladschikking moet tonen dat je een dagboek schrijft: noteer eerst de dag en datum, je kunt een aanspreking gebruiken (bv. Liefste dagboek … ). Vertel dan het verhaal van die dag.
Laat je verhaal eens lezen door een klasgenoot.
Pas je verhaal aan waar nodig. Werk af. Tevreden?
3 Na het schrijven – CONTROLE
Lees je werk nog een laatste keer na: heb je aan de spellingsregels gedacht; ben je niets vergeten; vind je
je dagboek zelf leuk om te lezen; ben je tevreden met het resultaat?
Schrijf je dagboek nu in het net in je werkboekje.
Extra mogelijkheid: maak een passende tekening bij je verhaal.
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KOPIEERBLAD 4

Tanden vijlen in Bali
Als jongens en meisjes op Bali de puberteit bereiken, vieren ze het Pontong gigi. Tijdens dat
familiefeest worden hun tanden bijgevijld. Vroeger werden de tanden tot kleine stompjes herleid
of zelfs helemaal weggevijld. De mensen in Bali geloven dat de bovenste vier voortanden en de
hoektanden het symbool zijn van de ‘ondeugden’ van de mens: begeerte, hebzucht, verslaving,
verwarring, afgunst en woede. Door de tanden bij te vijlen worden de wilde en dierlijke neigingen
vernietigd. Dat ritueel maakt van het kind een volwassene en sluit de periode af dat het onder het
ouderlijke gezag valt. De jongere moet zich nu leren beheersen en zich als een volwassene gedragen.
Een priester begeleidt die ceremonie. Er wordt muziek gemaakt en de priester zegent de offers met
heilig water. Volgens de traditie moet iedere bewoner van Bali het Pontong gigi laten doen bij zijn
kinderen.

Sleutelwoorden: 


Hoofdgedachte: 



✁
Gouden tanden
Gouden tanden bestaan reeds lang: al in 1746 bracht Claude Mouton een gouden kroon aan. Misschien
heeft je oma of opa ook een gouden tand? Tegenwoordig vinden we dat niet meer zo mooi. In Myanmar,
maar ook in de rest van Azië, zijn gouden tanden wel nog een schoonheidsideaal en een statussymbool.
Ook tanden waar niets mis mee is, krijgen soms een gouden laagje: goud staat voor rijkdom en welvaart.
Zelfs bij ons zijn gouden tanden bij sommigen opnieuw in. Bijvoorbeeld bij artiesten die origineel uit de
hoek willen komen: popsterren, filmacteurs, rappers… sieren één of meerdere tanden met goud. Maar
de meerderheid verkiest toch een stralend wit gebit.

Sleutelwoorden: 


Hoofdgedachte: 
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KOPIEERBLAD 5

Zwartgeverfde tanden in Vietnam
In Japan en Vietnam waren zwarte tanden heel lang populair. Gehuwde vrouwen verfden hun tanden
zwart om te tonen dat ze hun man altijd trouw zouden blijven. Als je een vrouw met zwarte tanden zag,
wist je meteen dat ze niet meer vrij was. De vrouwen kauwden op boomschors om hun tanden ‘mooi
zwart’ te krijgen. Het was ook pijnlijk, want het tandvlees zwol door het sap van de schors. Het is niet
duidelijk waar dat schoonheidsideaal vandaan komt. Sommigen zeggen dat het te maken heeft met
tabak en koffie, die je tanden verkleuren, als symbool van rijkdom. Maar er is ook een volksgeloof dat
zegt dat zwarte tanden boze geesten verjagen. Ten slotte is er nog het verhaal van een beeldschone
Japanse vrouw die meer dan 1000 jaar geleden leefde. Ze was zo oogverblindend mooi, dat ze haar
schoonheid probeerde te verminderen door haar tanden zwart te verven. Dat werd een teken van
bescheidenheid, een gewoonte gevolgd door anderen.

Sleutelwoorden: 


Hoofdgedachte: 



✁
Zwarte lippen rond witte tanden
in Afrika
In het Afrikaanse Niger woont de Wodaabe-stam. De mannen voeren verschillende rituele dansen
uit. Daarbij is de beschildering van hun gezicht erg belangrijk. Net zoals de grote meerderheid van
de mensen houden de Wodaabe-mensen van spierwitte tanden. Maar om die extra te doen opvallen,
verven ze hun lippen zwart. De zwarte verf maken ze van de krop van de zilverreiger en de tong van
een slang, die worden verbrand om een zwart poeder te verkrijgen. Hun tanden poetsen ze met een
takje waarvan het uiteinde is uitgerafeld tot een kwastje. Als ‘tandpasta’ gebruiken ze een mengsel
van vruchtvlees van citrusfruit, boomschors en andere planten. Tijdens het dansen zet de tegenstelling
tussen de zwarte lippen en de witte tanden de uitdrukkingen op hun gezicht extra kracht bij.

Sleutelwoorden: 


Hoofdgedachte:
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Een initiatief van Glimlachen.be
In opdracht van het R.I.Z.I.V.
In samenwerking met Uitgeverij Van In
Uitgave 2014
Website: www.glimlachen.be
E-mail: info@glimlachen.be
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L E S PA K K E T
LEERJAAR 6
HANDLEIDING VOOR DE LEERKRACHT
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BESTE LEERKRACHT,
Mondhygiëne en tandzorg zijn essentiële elementen in de gezondheid van uw
leerlingen. Ook in de eindtermen, bij wereldoriëntatie, wordt aandacht besteed aan
de kennis en vaardigheden wat lichaamsverzorging betreft.
Met dit lespakket willen we u graag kant-en-klare lessen aanbieden om op een
ludieke manier de mondgezondheid in al zijn aspecten aan bod te laten komen.
Het pakket bevat een werkboekje, bestemd voor uw leerlingen en een handleiding
bestemd voor u. Aanvullend vindt u op www.glimlachen.be nog extra educatief
materiaal en tips.
De leerlingen frissen hun kennis op over de delen van de tand, verkennen de
functie van het speeksel en leren wat het verschil is tussen cariës en tanderosie.
Met leuke chemische proefjes ontdekken ze wat zuren in de mond kunnen
aanrichten en hoe men verborgen zuren in drankjes kan ontdekken.
Ook de vele spreekwoorden over tanden, en hun betekenis krijgen een plaats.
Daarnaast stappen ze even in de tijdmachine om de tandverzorging over de eeuwen
heen te ontdekken.
Er is ook ruimte voor een speelse en creatieve noot: de leerlingen bedenken de
tandenborstel van de toekomst en maken kunstwerkjes met zuurindicator, zuren
en bakpoeder !
Voor de ouders zijn er in het werkboekje handige tips te vinden en als afsluiter van
het pakket is er een spannende quiz.
Met dit lespakket bereikt u een aardig aantal eindtermen: naast wereldoriëntatie
werkt u ook aan wiskunde, Nederlands, muzische opvoeding, sociale vaardigheden,
ICT, leren leren … De volledige oplijsting van de eindtermen per les vindt u op
www.glimlachen.be.
We wensen u en uw leerlingen boeiende en prettige lessen toe!

PRAKTISCH / SNEL AAN DE SLAG
Dit educatieve pakket bestaat uit :
•H
 ANDLEIDING VOOR DE LEERKRACHT :
- 8 lesfiches met lesverloop en oplossleutels.
De 8 lesfiches komen overeen met de 8 invulbladen in het werkboekje.
- documentatiebladen om te kopiëren voor de leerlingen.
De documentatiebladen vormen een aanvulling bij het werkboekje.
•W
 ERKBOEKJE VOOR LEERLINGEN :
klassikaal of thuis aan te vullen met behulp van gekopieerde
documentatiebladen ( uit de Handleiding voor de leerkracht )
•W
 WW.GLIMLACHEN.BE :
een volledige oplijsting van de eindtermen, oplossingen, bijkomende
informatie, werkblaadjes, etc.
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Steek een tandje bij met Flos en Bros!
INSTAP:
Hoe zou de wereld zijn als niemand tanden had? Een leuk idee om over na te denken!
Want je tanden gebruik je voor heel wat. Noteer op het blad waarvoor je jouw tanden allemaal gebruikt. Doe dat
samen met de vrienden uit jouw groep.

LESKERN:
Via de interactieve werkvorm ‘placemat’ gaan de leerlingen op zoek naar hun ‘beste’ antwoorden.
Dit kan via de volgende stappen:
• STAP 1: verdeel de klas in groepjes van 4 leerlingen. Elke groep krijgt een vel papier. In het midden tekenen
ze een rechthoek. Dat is het gemeenschappelijke deel. De leerlingen trekken daarna vanuit de hoeken van
de rechthoek lijnen naar de hoeken van het vel papier. Die vier delen behoren telkens toe aan één leerling
afzonderlijk.
• STAP 2: noteer op het blad waarvoor jij je tanden gebruikt. Iedereen schrijft eerst afzonderlijk haar/zijn
antwoorden neer in het buitenvak van het vel papier.
• STAP 3: stel nadien – in overleg – een top 5 op van jullie antwoorden. Luister telkens eerst waarom je
klasgenoot tot een antwoord kwam.
• STAP 4: noteer die gemeenschappelijke top 5 in de centrale rechthoek.

Maak ten slotte met de antwoorden van de leerlingen een klas top 5.
Elke leerling maakt voor zichzelf een eigen top 5 en schrijft de belangrijke functies in de verschillende tanden
op de frontpagina van het werkboekje.
Voorbeelden: eten, kauwen, iets afbijten, spreken, klanken vormen, glimlachen, gezichtsvorm, zelfvertrouwen ...

3
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De mondgazet
NODIG: KOPIEERBLAD 1 (en eventueel KOPIEERBLAD 2)
LESKERN:
• Je eigen tand binnenstebuiten – REN JE ROT (zie volgende bladzijde)
Noteer op het bord de nummers 1, 2 en 3. De nummers vormen denkbeeldige vakken waarin de leerlingen
straks kunnen staan. Dat lukt nog beter als je het kunt organiseren in een grote ruimte. Je leest een begrip
voor met daarbij telkens de correcte uitleg en twee foutieve verklaringen. De leerlingen gaan – binnen een
afgesproken tijd – in het vak staan waarvan ze denken dat dit de correcte verklaring is.
BELANGRIJK: verduidelijk dat we op zoek gaan naar een verklaring die het nauwst aansluit bij ons thema
tanden, mondgezondheid, tandarts …
Na deze REN JE ROT vullen de leerlingen KOPIEERBLAD 1 in: hierbij associëren ze de begrippen met de daarbij
horende verklaring.
In het werkboekje worden de termen op de juiste plaats gezet en klassikaal verbeterd.
• Een superstof in je mond: informatieve tekst (zie KOPIEERBLAD 1)

 Speeksel verdunt de zuren in je mond. WAAR

(Daarom is het belangrijk om niet de hele dag door te eten. Gun je mond rust tussen de maaltijden door. Zo krijgt het
speeksel tijd om zijn nuttige werk te doen! )

 Speeksel is nodig om je lippen vochtig te houden. NIET WAAR
(Speeksel is nodig om alles in je mond vochtig te houden, ook je tanden! Om droge lippen soepel te maken, gebruik je
een lippenbalsem.)

 Speeksel bevat stoffen die je tandglazuur kunnen herstellen. WAAR
(Speeksel is rijk aan mineralen zoals calcium en fosfaten die de belangrijkste bouwstenen uitmaken van onze tanden.)

• Oplichter in de cel!: informatieve tekst (zie KOPIEERBLAD 1)
Het lichaam van een mens bestaat inderdaad voor 66 % uit water.
… Wist je dat frisdrank gemiddeld 3000 keer duurder is dan kraantjeswater ?
• Weetjeshoek : zie rubriek ‘weetjes’ op de website www.glimlachen.be.
1 Na drie maanden zitten er gemiddeld 7 miljoen bacteriën op je tandenborstel.
2 Bijna 10 % van de Belgen gaat nooit naar de tandarts.
3 Een haai verbruikt in zijn hele leven 20 000 tanden.
• Rara, wat is het? De tong.
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Je eigen tand onder de loep – REN JE ROT

Begrip

Vak 1

Vak 2

Vak 3

Wortel

Het deel van een tand
dat je niet ziet

Het
lievelingstussendoortje
van Slechtweervandaag,
het paard van Sinterklaas

Een wiskundig begrip

Kroon

Een hoofdversiering
gedragen door een
koning of koningin. Ook
kleine prinsesjes vinden
het leuk zich hiermee op
te smukken.

Het zichtbare deel van
de tand

Een munteenheid, net
zoals wij de euro kennen

Tandvlees

Zorgt voor de
bescherming en
bekleding van het
kaakbot en de wortels
van je tanden

Een mals stukje vlees
dat je bij het eten moet
fijnmalen met je tanden
vooraleer je het kunt
inslikken

Een zacht rood snoepje,
in de vorm van een tand

Zenuw

Hierop werk je als je
iemands geduld uitput

Die voel je bij de start van
een grote toets, waarvoor
je misschien niet zo goed
oefende

Seint je gevoel (zoals
pijn, warmte, koude …)
door naar je hersenen

Bloedvaten

Doosje in plastiek waarin
men het bloed van
bloeddonoren opvangt

Maakt deel uit van je
bloedsomloop

Metalen vaten in een
opvallende rode kleur

Glazuur

Een beschermlaag
aangebracht op
bakstenen, dakpannen …

De buitenste
beschermlaag van je
tand

Een zoete, glanzende laag
op gebak

Dentine
(tandbeen)

Hard weefsel waaruit de
tanden zijn opgebouwd

Een deel van het
dierengeraamte in de
vorm van een tand

Een hangertje gemaakt
van haaientand

Pulpa
(tandmerg)

Een van de ingrediënten
van een middeleeuws
recept

Het weefsel in de
tandholte, het binnenste
van de tand

Een soort pasta die je
aanbrengt op je tanden
om ze witter te maken

Kaakbeen

Een zacht, elastisch soort
‘been’ ook terug te vinden
in o.a. je oor, neus …

Een van je onderste
ribben die de vorm heeft
van je kaak

Het sterke bot waarin de
tandwortels zitten
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Uitvindersklas:
tandenborstel van de toekomst
NODIG:

KOPIEERBLAD 3

INSTAP:
Stellingnamespel
Elke leerling beschikt over een rood en een groen kaartje. Lees telkens een uitspraak voor en geef de leerlingen
wat tijd om te bedenken in welke mate zij akkoord gaan. Op een gegeven teken steekt iedereen een kaartje in
de lucht. Bespreek de antwoorden.

 Je moet je tanden gedurende minstens 1 minuut poetsen.
FOUT (minstens 2 minuten)

 Je poets volgens de 3 B’s.

JUIST (binnenkant, buitenkant, bovenkant)

 Poets zo hard mogelijk, zodat je alle tandplak verwijdert.

FOUT (Poets niet te krachtig, maar lang genoeg volgens een vaste volgorde om
geen enkele tand te vergeten.)

 Gebruik veel tandpasta, zo krijg je een fris gevoel in de mond.
FOUT (Veel tandpasta is niet nodig.)

 Als je tandvlees bloedt, moet je een poosje niet meer poetsen.
FOUT (Poets je tanden extra zorgvuldig en grondig.)

 Ga minstens 2 keer per jaar op controle bij de tandarts.
JUIST

LESKERN:
Ontwerp een tandenborstel zoals die er in 2050 zou kunnen uitzien: wat kan hij allemaal, hoe maakt hij het
poetsen gemakkelijker of beter, welke nieuwe snufjes zitten er op, wat maakt hem leuk om te gebruiken …?
Je mag hiervoor zelf een techniek en de materialen kiezen die je wilt gebruiken: potloden, stiften, verf, collage
met materiaal uit kranten en tijdschriften … Het ontwerpen kan ook met de computer.
Kleef je ontwerp in je werkboekje (p. 3).
Verzin daarbij een sprekende, flitsende, sterke naam of slogan die iedereen aanzet om voldoende en juist haar/
zijn tanden te poetsen.

AFSLUITER:
Geef de leerlingen de kans om hun revolutionair ontwerp voor te stellen.
Bespreek samen de resultaten. Heb vooral oog voor de positieve zaken bij de
uitwerking, het innoverende … Maak ook tijd voor tips van klasgenoten.
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Chemie in je mond
NODIG:
Werkboekje (p. 4): een hardgekookt ei, een glas en azijn
Werkboekje (p. 5): rode kool, rasp, keukenmesje, snijplank, waterkoker, koffietas, koffiefilters, azijn of
citroensap, (natrium)bicarbonaatpoeder (soms ook bakpoeder genoemd; vind je in elke supermarkt) + een
aantal drankjes

INSTAP:
Start de dag met de proef met het hardgekookt ei. Laat de leerlingen noteren wat ze zien na één uur tijd. Ga de
volgende dag hiermee verder. Laat ze opnieuw observeren en noteren.
Onderwijsleergesprek over het ontstaan van cariës door de suikers, en de gevolgen van zuren uit onze voeding
die rechtstreeks de tanden kunnen aantasten en tanderosie veroorzaken.
SUIKERS - CARIËS OF GAATJES
In tandplak zitten bacteriën die suikers kunnen omzetten in zuren. Die zuren komen in contact met de tand en
zullen het oppervlak van de tand aantasten en oplossen. Als dat te lang duurt en te vaak gebeurt op dezelfde
plaats ontstaat er een gaatje in de glazuurlaag. Dat noemen we cariës. Dat proces kan verder evolueren en de
tand ook dieper aantasten. Dan wordt het tandbeen of dentine geraakt en is er op termijn ook schade mogelijk
aan het tandmerg of de pulpa. Tanden voldoende en correct poetsen is de boodschap!
ZUREN - TANDEROSIE
In tegenstelling tot cariës spelen bacteriën en suikers hier geen enkele rol.
Tanderosie is het oplossen van tandglazuur door inwerking van zuren uit
de voeding en dranken zoals frisdranken, fruitsappen, zure snoepjes …
Tandglazuur in onmiddellijk contact met zuren lost op en kan wegspoelen, het
smelt als het ware weg en … weg is weg!
Vruchtensappen, dus ook appelsap, zijn van nature zoet maar ook zuur.
Frisdranken worden aangezuurd omdat het net de combinatie is van zuur en
zoet die een verfrissende, dorstlessende indruk geeft.
Bij frisdranken, energie- en sportdranken zijn de meesten zich niet bewust van
het zuurgehalte van de dranken omdat dat gemaskeerd wordt door zoetstoffen
en smaakstoffen.
Lightdranken bevatten dan wel geen suiker, ze zijn net als alle andere
frisdranken zuur en dus een gevaar voor tanderosie.
Water is de meest gezonde en meest tandvriendelijke dorstlesser! Verwijs
naar de proef met het ei (rechtstreekse inwerking van een zuur) en maak een
vergelijking met de werking van zuren op het tandglazuur. Vul het werkboekje
(p. 4) verder aan.

LESKERN:
ZUUR OF NIET? DOE DE KOOLTEST!
Met enkele proefjes laat je de leerlingen ontdekken hoe zuur dranken zijn. Verdeel de klas in groepjes.
Om alles vlot te laten verlopen krijgt elke leerling op voorhand een rol toegewezen, waarvoor zij/hij
verantwoordelijk is.

7
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STAP 1: het rodekoolmysterie
Deze groente kreeg wel de naam rodekool, maar het sap heeft eerder een (donker)paarse kleur. Dat sap heeft
wel een zeer speciale eigenschap:
• het wordt roze als we er zuur aan toevoegen, zoals citroensap of azijn;
• het wordt blauw als we er een base (= tegengestelde van een zuur) aan toevoegen zoals bicarbonaat. Dat
laatste wordt ook wel in de keuken gebruikt als bakpoeder of in maagtabletjes om maagzuur te neutraliseren.
Met rodekoolsap kun je aantonen of iets zuur is of niet, daarom is dit een zuurindicator.
BELANGRIJK: help je leerlingen bij het toevoegen van kokend water! Denk om de
veiligheid en voorkom brandwonden!
TIP: je kunt indicatorstrips maken als je filterpapier doordrengt met rodekoolsap
en daarna laat drogen.
Knip lange reepjes van ongeveer 1 cm breed. Die kun je bewaren en later
gebruiken als teststrips.
STAP 2: drankjes testen
Met onze indicatorvloeistof en strips kunnen we achterhalen of iets zuur is of niet, of het ons tandglazuur kan
oplossen of niet!
Besteed bij de klassikale bespreking van de genoteerde resultaten aandacht aan:
• de zuurgraad van dranken: vele frisdranken of fruitsappen hebben geen zure smaak, maar zijn wel zuur (bv.
appelsap, sportdrank …)
• het drinken van frisdranken e.d. en de mogelijke negatieve inwerking op tanden.
TIP: verdeel de verschillende drankjes over een paar tafels, zodat meerdere leerlingen actief aan de slag kunnen.
STAP 3: creatief met … kleuren
Bij deze muzische opdracht gaan de leerlingen creatief aan de slag.
• Je kunt een stuk koffiefilterpapier dat doordrengd is met indicatorvloeistof op een bordje leggen en
besprenkelen met een paar druppeltjes azijn en hierop wat bicarbonaatpoeder strooien.
• In een schoteltje of een plat bord giet je een klein bodempje indicator en speel je met kleuren door zuren en
bicarbonaatpoeder toe te voegen.
• Je kunt tekenen op een vel indicatorpapier met een oorstaafje en azijn.

AFSLUITER:
Azijn en citroensap hebben een duidelijk zure smaak.
Fruitsappen zijn van nature zuur, ook appelsap dat niet zuur smaakt.
Frisdranken smaken niet zuur maar zijn meestal zeer zuur omdat de fabrikanten voor het frisse gevoel in de
mond zuren toevoegen, zoals citroenzuur, fosforzuur, ascorbinezuur ... Kijk even op de verpakking!
De beste, meest gezonde en meest tandvriendelijke dorstlesser is water.
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Heb jij haar op je tanden?
NODIG:

KOPIEERBLAD 2, woordenboek

LESKERN:
INDIVIDUEEL
Zoek in het woordenboek de betekenis van de spreekwoorden in het werkboekje (p. 6) op en noteer die.
IN GROEP
Elke groep kiest één zegswijze uit (KOPIEERBLAD 2).
Hieraan kunnen verschillende activiteiten of opdrachten gekoppeld worden:
• Pantomine of mime: de zegswijze wordt in een verhaaltje stilzwijgend uitgebeeld voor de klas en de andere
groepen moeten dan in de lijst de zegswijze zoeken en raden.
• Galgje: noteer op het bord, per woord, het juiste aantal stippen van de zegswijze. Elke groep mag om
beurten een letter raden.

Help!!

• Lied – gedicht – verhaal: ga op zoek naar een lied dat je kent (uit de klas, de hitparade …) of naar een
gedicht of verhaal dat perfect aansluit bij de gekozen zegswijze. Zoek op internet het lied op en laat het
horen aan de klas of laat haar/hem misschien wel kort het verhaal vertellen.
• Zoeken in de krant – actualiteit: ga in de krant of op internet op zoek naar een gebeurtenis of een foto die
van toepassing is op een zegswijze of waarmee je een zegswijze kan verduidelijken en illustreren.
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De tandentijdmachine
NODIG:

KOPIEERBLADEN 3 en 4

INSTAP:
bekijk samen met de leerlingen de foto’s op p. 7.

LESKERN:
FORUMLEZEN
• 1 Voorbereiding
De klas wordt in 4 groepen verdeeld. Elke groep krijgt een andere tekst en vormt een ander forum.
De leerlingen nemen de tekst grondig door. Ze moeten die niet alleen vlot kunnen voorlezen, maar ook later
kunnen antwoorden op vragen van de luistergroep over inhoud en woordverklaring.
Eventueel verder informatie zoeken op internet.
Ze kiezen in hun groepje een gespreksleider (leidt het gesprek in goede banen) en een secretaris (noteert de
antwoorden van de groep) en verdelen de tekst in fragmenten.
• 2 Uitvoering
De secretaris noteert (na overleg met de groepsleden) de belangrijkste woorden uit de tekst (de
sleutelwoorden) en de groep kiest de daarbij horende foto.
Aan de hand van de sleutelwoorden wordt een hoofdgedachte genoteerd.
In groep wordt naar een titel gezocht.
De voorlezers zorgen dat ze hun tekstgedeelte correct en expressief kunnen voorlezen aan de luistergroep.
• 3 Het forum
Korte inleiding door de gespreksleider.
Elke leerling leest het deel van de tekst voor dat zij/hij heeft voorbereid.
De teksten worden een tweede maal voorgelezen en de luistergroep kan notities nemen.
Klasgesprek
De luistergroep mag vragen stellen over de inhoud en over de woorden die ze niet begrijpen.
De luistergroep gaat op zoek naar de passende foto.
De luistergroep gaat samen met de leerlingen van het forumgroepje op zoek naar de sleutelwoorden, de
hoofdgedachte en een passende titel.
• 4 Bespreking
Hoe heeft het forum zich uit de slag getrokken? Wat kon beter? Waaraan moet een volgend forum denken?

AFSLUITER:
Vergelijk met het tandartsbezoek en de tandverzorging van vandaag.
Probeer de leerlingen een aantal zaken te laten situeren op een tijdslijn.
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Een quiz met haar op z’n tanden
INSTAP:
Vandaag spelen we de ‘quiz met haar op z’n tanden!’ Zullen jullie erin slagen je tanden te zetten in onze
moeilijke vragen en door te bijten? Ik wens jullie veel succes!

QUIZ:

De leerlingen maken individueel de quiz. Er volgt een klassikale verbetering.

1 Light frisdrank is wel oké voor je tanden.
(Light drankjes bevatten dan wel geen suikers die gaatjes of cariës kunnen veroorzaken,
maar ze zijn net als alle andere frisdranken artificieel aangezuurd voor de frisse smaak en
vormen dus een gevaar voor tanderosie.)

2 Hoeveel keer per jaar moet je een nieuwe tandenborstel nemen?

Bn
 iet waar, want er
zitten zuren in

C vier keer per jaar

(Elk nieuw seizoen een nieuwe tandenborstel ! Na drie maanden zijn de borstelhaartjes al
wat versleten en zitten er gemiddeld 7 miljoen bacteriën op je tandenborstel. )

3 Wat weet je over speeksel? Zoek de FOUTE uitspraak.
(Je vindt veel fluoride in tandpasta of in sommige mondspoelmiddelen )

Cs
 peeksel bevat
veel fluoride.

4	Hoe heet de schade aan je tanden die veroorzaakt wordt door zuren bijv. in
frisdrank?

B tanderosie

5 Je tandvlees heeft ook een andere naam. Dat is:

A gingiva

6	Fruitsap is heel gezond en goed voor je tanden

B niet waar

(Vruchtensappen bevatten veel suiker en zijn ook zuur. Beperk je tot 1 glas per dag. Eet
liever een stuk vers fruit.)

7 Welke stof maakt onze tanden sterker?

B fluoride

8 Wat zat er NIET in de tandpasta van de oude Egyptenaren?

B gemalen marmer

9	We zagen de eerste tandenborstels met varkensharen op een steel bij …

B de Chinezen

10 Als je 2% watertekort hebt in je lichaam, hoeveel kracht verlies je dan?

C 20%

THUISTAAK:
De leerlingen worden zelf quizmaster en stellen de vragen aan hun ouders. Ze noteren hun antwoorden en
vergelijken die daarna met de oplossingen.
Ook leuk om je oudere broer/zus uit te dagen! Kent hij/zij alle correcte antwoorden?
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KOPIEERBLAD 1

JE EIGEN TAND BINNENSTEBUITEN
Wat hoort bij elkaar?
Wortel

A Bescherming van het kaakbeen en de wortels van je tanden

Kroon

B De buitenste beschermlaag van je tand

Tandvlees

C Maakt deel uit van je bloedsomloop

Zenuw

D Hard weefsel waaruit de tanden zijn opgebouwd

Bloedvaten

E Het deel van je tand dat je niet ziet

Glazuur

F Het weefsel in de tandholte, het binnenste van de tand

Dentine (tandbeen)

G Het zichtbare deel van je tand

Pulpa (tandmerg)

H Het sterke bot waarin de tandwortels zitten

Kaakbeen

I

Seint warmte, koude en pijn … door naar je hersenen

WONDERE WATERWEETJES
Wist je dat…

Z 2/3 van je lichaam uit water bestaat? Weeg je 45 kg, dan is dat dus 30 liter.
Z ook je tanden voor 10 % uit water bestaan? Je bloed bevat 90 % water, je botten 25 %.
Z een volwassene het best 1,5 l water per dag drinkt? Zo zuiver je je lichaam van afvalstoffen.
Z 2 % watertekort in ons lichaam al volstaat om onze kracht met 20 % te doen afnemen.
Z	ons kraantjeswater gecontroleerd wordt op maar liefst 67 punten en daardoor het strengst gecontroleerde

voedingsmiddel is in België?

Z frisdrank gemiddeld 3 000 keer duurder is dan kraantjeswater!

WETENSCHAP: EEN SUPERSTOF IN JE MOND
Vul de zinnen passend aan. Kies uit: zuurteregelaar – watertanden – liter – herstellen – mondvocht –
neutraliseert – speekselproductie – glijmiddel – speekselklieren – spijsvertering – water – bacteriedodende
Speeksel is een vloeistof die in de mond wordt aangemaakt door de …………………………………, een

………………………………… dus. Het bestaat voor 95 % uit …………………………………, verder uit slijmstoffen,
eiwitten, mineralen, ………………………………………… stoffen en enzymen die o.a. belangrijk zijn voor de

………………………………………. De aard van het voedsel beïnvloedt de …………………………………………, maar
ook het zien, het ruiken of zelfs denken aan voedsel kan iemand doen ………………………………………….
Gemiddeld produceert een volwassene 1 tot 1,5 …………………………… speeksel per dag.
Het speeksel

, is een ……………………………… dat ervoor zorgt dat stukjes voedsel soepel naar onze maag glijden.

,	is een belangrijke ……………………………………. in onze mond en dus een belangrijke bescherming tegen het

beschadigen van het tandglazuur, het speeksel verdunt en ……………………………………. zuren.

, bevat stoffen die je tandglazuur kunnen ……………………………………. .

Speeksel heeft na het eten of drinken tijd nodig om de zuren te neutraliseren en om de tanden te helpen
herstellen. Gun je mond en tanden rust! Eet niet de ganse dag door en drink water.
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KOPIEERBLAD 2

Spreekwoord en zegswijzen
SPREEKWOORD OF ZEGSWIJZE

BETEKENIS
TANDEN

Zich met hand en tand verzetten

Zich met alle middelen verzetten

De tand des tijds

De sleet der ouderdom

Tot de tanden toe bewapend

Geheel bewapend

Tegen de tand des tijds is niets bestand
Op je tandvlees lopen

Hij heeft zijn tanden er stomp op gebeten
Oog om oog, tand om tand
Iemand een tand trekken

Kwaad worden

Het bit op de tanden nemen

Op hol slaan

Een tandje bijzetten

Wie vet eet, graaft zijn graf met zijn tanden
Staken de handen, dan staken de tanden

Oude lieden moeten het met de tanden houden
Die de minste tanden hebben, kauwen het meest

Zich met hand en tand verzetten

Wraak nemen voor onrecht dat je is aangedaan door
de dader precies hetzelfde aan te doen

Het verdiende meteen weer uitgeven

Het bit tussen de tanden nemen

Tot de tanden gewapend

Zijn moeite is tevergeefs geweest

Iets tot het einde toe doorzetten

Van de hand op de tand leven

Met het mes tussen de tanden

Zijn laatste krachten gebruiken, in totale uitputting
verder doen

Iemand oplichten

Iets op zijn tanden nemen

Zij is van de tand

Hoe groot en stevig ook, uiteindelijk vergaat alles

Een extra inspanning leveren
Wie vet eet, leeft korter
Zonder werk geen eten

Als je oud bent, moet je goed blijven eten
Zij is al oud

De domste mensen voeren gewoonlijk het hoogste
woord
Als alles op het spel staat

Tot het uiterste bewapend, sterk bewapend

Zich heftig verzetten en er alles aan doen om het niet
te laten doorgaan
KIEZEN

Iets achter de kiezen hebben

Iets gegeten hebben

Iets kunnen missen als kiespijn

Een hekel aan iets hebben of iets liever niet
meemaken

Iets achter de kiezen steken

Lachen als iemand die kiespijn heeft
Dan jeuken mij de kiezen niet meer

Iets eten

Geforceerd lachen

Dan ben ik al lang dood

OOK DIT VONDEN WE NOG … (*)

(*) Misschien kun je in het woordenboek (of op internet) nog andere spreekwoorden met ‘tanden’, ‘kiezen’ of
‘gebit’ vinden, die nog niet in de lijst staan. Noteer ze op het kopieerblad.
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KOPIEERBLAD 3

Tekst 1
De eerste aanwijzingen voor tandverzorging of een poging daartoe dateren
van meer dan 5 000 jaar v.C. In Pakistan werden twaalf geboorde kiezen
gevonden. Wellicht zijn ze met een boor met een stenen punt gemaakt.
In die periode hadden de volkeren in het oude Mesopotamië belangstelling
voor tandkwalen. Ze kwamen tot de conclusie dat er een speciale tandworm bestond die
verantwoordelijk was voor tandbederf. Die theorie vinden we later ook terug in het oude India, China en
later bij de Grieken.
Het was maar pas in de 17e eeuw dat bacteriën werden ontdekt door Antonie van Leeuwenhoek,
de wetenschapper met een zelfgebouwde microscoop, die het bestaan van bacteriën omschreef als
bewegende - dus levende – ‘dierkens’ in tandplak (1684).

Sleutelwoorden: 
Hoofdgedachte: 


Titel: 

✁
Tekst 2
De oudste tandenborstels werden vanaf 1498 in China gemaakt en bestonden uit
varkenshaar op een steel van bot of bamboe.
De tandenborstel werd waarschijnlijk door Europese reizigers meegenomen uit
China. In het Westen wordt hij voor het eerst genoemd in 1560 in Frankrijk. Maar de meeste mensen
gebruikten nog eeuwenlang alleen een stokje of een stukje stof.
Vanaf 1780 maakte de Brit William Addis de eerste in massa geproduceerde tandenborstel bestaande uit
bot en varkensharen. Vanaf 1938 werden borstels met nylonharen gebruikelijk.
Er zijn nog steeds plattelandsgebieden in Afrika en Azië waar ze niet de middelen hebben om een
tandenborstel en tandpasta te gebruiken. Toch maken ze hun tanden schoon: ze kauwen op een klein
takje van een plaatselijke houtsoort tot er een soort zacht kwastje overblijft.

Sleutelwoorden: 
Hoofdgedachte: 


Titel: 
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KOPIEERBLAD 4

Tekst 3
Het begon al in het Oude Egypte, daar verzorgden de mensen hun gebit met poeder. Dat deden ze op een stokje of hun vinger om zo hun tanden ‘te poetsen’. Het
poeder bestond uit fijngestampte as, gemalen runderhoeven, mirre en poeder van
eierschalen en puimsteen. De samenstelling van het poeder, waarmee ook de Grieken en Romeinen hun
tanden schoon probeerden te houden, veranderde in de loop der jaren. In de middeleeuwen werd ook
tandpoeder gemaakt van dierlijke botten, zoals konijnen- en muizenschedels of de enkels van de koe.
De eerste tandpasta kwam in 1873: het was een geurende ‘tandcrème’ die in potten werd verkocht. In
1896 vond je tandpasta in een oprolbare tube, de voorloper van onze huidige tubes. Het gebruik van
fluoride werd in de tweede helft van de negentiende eeuw, door een aantal tandartsen, aanbevolen om
de tanden een grote weerstand te geven tegen tandbederf. De eerste fluoridetandpasta stamt uit 1907.

Sleutelwoorden: 
Hoofdgedachte: 


Titel: 


✁
Tekst 4
In de middeleeuwen ging je met tandpijn naar de chirurgijn, een soort dokter.
Maar ook de barbier of de kapper hielpen je van je tandpijn af. Hun werk bestond
vooral uit het trekken van zieke tanden. Dat gebeurde zomaar op een plein, in
het midden van het dorp, soms op kermissen. Iedereen kon dus komen kijken! Verdoving kende men
nog niet. Het enige dat je kreeg was een slok sterke drank om de pijn wat te verzachten.
Een tand trekken was toen de enige manier om van tandpijn af te geraken. Heel veel mensen hadden
dan ook al snel een onvolledig gebit. Tegenwoordig hoef je gelukkig geen schrik meer te hebben om
naar de tandarts te gaan! De tandarts heeft betere instrumenten om mee te werken, de instrumenten
zijn heel wat fijner geworden en de tand wordt verdoofd. En door regelmatig op controle te gaan kan
de tandarts problemen tijdig ontdekken.

Sleutelwoorden: 
Hoofdgedachte: 


Titel: 
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2.6

De leerlingen kunnen (verwerkingsniveau = structureren) het gepaste taalregister hanteren
als ze van een behandeld onderwerp of een beleefd voorval een verbale/non-verbale
interpretatie brengen, die begrepen wordt door leeftijdgenoten
2.7 De leerlingen kunnen (verwerkingsniveau = structureren) het gepaste taalregister hanteren
als ze bij een behandeld onderwerp vragen stellen die begrepen en beantwoord kunnen worden
door leeftijdgenoten

2.5

De leerlingen kunnen (verwerkingsniveau = structureren) het gepaste taalregister hanteren
als ze vragen van de leerkracht in verband met een behandeld onderwerp beantwoorden

2.3

De leerlingen kunnen (verwerkingsniveau = beschrijven) het gepaste taalregister hanteren
als ze over een op school behandeld onderwerp aan de leerkracht verslag uitbrengen

2.2

De leerlingen kunnen (verwerkingsniveau = beschrijven) het gepaste taalregister hanteren
als ze aan iemand om ontbrekende informatie vragen

1.8

De leerlingen kunnen (verwerkingsniveau = beoordelen) op basis van, hetzij de eigen
mening, hetzij informatie uit andere bronnen, de informatie beoordelen die voorkomt in een
discussie met bekende leeftijdgenoten

1.1

De leerlingen kunnen (verwerkingsniveau = beschrijven) de informatie achterhalen in een
voor hen bestemde mededeling met betrekking tot het school- en klasgebeuren

NEDERLANDS

Werkboekje blz

Flos en Bros werkboekjes

EINDTERMENTABEL
OVERZICHT
Tandenmuzeum
1

De mondgazt

x

x

x

2

Dagboek v/e tandenborstel

3

Gezonde start in de mond - Suiker

x

4-5

Verzin een supersmoes

x

6

Tanden de wereld rond

x

x

x

7

Steek een tandje bij

2

De mondgazet

x

x x
x
x
x
x
x

1

3

Tandenborstelnv/d toekomst

6e Leerjaar

x

4-5

Chemie in je mond - Zuren

5e Leerjaar

Haar op je tanden

x

7

x

x x

6

De tanden-tijd machine
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De leerlingen kunnen het ontbrekend verhoudingsgetal te berekenen

De leerlingen kunnen gevarieerde hoeveelheidsaanduidingen lezen en interpreteren

1.21

1.8

WISKUNDE

6.2*

De leerlingen zijn bereid om op hun niveau: bij het reflecteren op taalgebruik en
taalsysteem tonen de leerlingen interesse in en respect voor de persoon van de ander, en voor
de eigen en andermans cultuur
6.5 Met het oog op doeltreffende communicatie kunnen de leerlingen in voor hen relevante en
concrete taalgebruikssituaties en op hun niveau bij de eindtermen Nederlands reflecteren op
een aantal aspecten van het taalsysteem met betrekking tot klanken, woorden, zinnen, teksten,
spellingsvormen, betekenissen
6.6 De leerlingen kunnen op hun niveau reflecteren op de door hen gebruikte luister-, spreek-,
lees- en schrijfstrategieën, en daarbij de attitudes, kennis en vaardigheden van de eindtermen
Nederlands inzetten.

taalsysteem; van de verworven inzichten gebruik te maken in hun talig handelen

6.1* De leerlingen zijn bereid om op hun niveau: bewust te reflecteren op taalgebruik en

5.4

De leerlingen kunnen bij de eindtermen luisteren, lezen, spreken en schrijven de volgende
strategieën inzetten

teksten verzorgen rekening houdende met handschrift en lay-out, spellingsafspraken en -regels
toepassen
4.8* De leerlingen ontwikkelen bij het realiseren van de eindtermen voor spreken, luisteren,
lezen en schrijven de volgende attitudes: schrijfbereidheid, plezier in schrijven, bereidheid tot
nadenken over het eigen luister-, spreek-, lees- en schrijfgedrag, bereidheid tot het naleven
van schrijfconventies
5.1 De leerlingen kunnen bij de eindtermen luisteren, lezen, spreken en schrijven de volgende
strategieën inzetten: zich oriënteren op aspecten van de luister-, lees-, spreek- en schrijftaak:
doel, teksttype en eigen kennis, en voor spreken en schrijven ook op de luisteraar of lezer
5.3 De leerlingen kunnen bij de eindtermen luisteren, lezen, spreken en schrijven de volgende
strategieën inzetten: tijdens het luisteren, lezen, spreken en schrijven hun aandacht behouden
voor het bereiken van het doel

4.7 De leerlingen kunnen voor het realiseren van bovenstaande eindtermen 4.6 bovendien: hun

over verwerkte inhouden

4.6 De leerlingen kunnen (verwerkingsniveau = structureren) schriftelijk antwoorden op vragen

3.6

De leerlingen kunnen (verwerkingsniveau = beoordelen) op basis van, hetzij de eigen
mening, hetzij informatie uit andere bronnen, informatie beoordelen die voorkomt in
verschillende voor hen bestemde brieven of uitnodigingen

hen bestemde instructies voor handelingen van gevarieerde aard

3.1 De leerlingen kunnen (verwerkingsniveau = beschrijven) de informatie achterhalen in voor

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x
x

x

x
x

x

x
x

x

x

x

x

x
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De leerlingen kunnen illustreren dat technische systemen evolueren en verbeteren

De leerlingen zijn bereid hygiënisch, nauwkeurig, veilig en zorgzaam te werken

De leerlingen kunnen op hun niveau verschillende informatiebronnen raadplegen

1.5

De leerlingen kunnen beeldende problemen oplossen, technieken toepassen en
gereedschappen en materialen hanteren om beeldend vorm te geven op een manier die hen
voldoet

1.4*

De leerlingen kunnen plezier en voldoening vinden in het beeldend vormgeven en genieten
van wat beeldend is vormgegeven

MUZISCHE VORMING

7.1

5.10*

De leerlingen beseffen dat er een onderscheid is tussen een mening over een historisch
feit en het feit zelf

4.8

De leerlingen kunnen illustreren dat verschillende sociale en culturele groepen verschillende
waarden en normen bezitten

2.16*

2.7

De leerlingen kunnen in concrete ervaringen stappen van het technisch proces herkennen
(het probleem stellen, oplossingen ontwikkelen, maken, in gebruik nemen, evalueren)

2.5

2.1

De leerlingen kunnen van technische systemen uit hun omgeving zeggen uit welke
materialen of grondstoffen ze gemaakt zijn

1.19

De leerlingen beseffen dat het nemen van voorzorgen de kans op ziekten en ongevallen
vermindert

1.17

De leerlingen kunnen gezonde en ongezonde levensgewoonten in verband brengen met
wat ze weten over het functioneren van het eigen lichaam

1.15

1.14

De leerlingen kunnen illustreren dat een stof van toestand kan veranderen

De leerlingen kunnen, onder begeleiding, minstens één natuurlijk verschijnsel dat ze
waarnemen via een eenvoudig onderzoek toetsen aan een hypothese

1.2

x

x

x
x x
x

x

x
x
x
x x x
x x
x
x
x
x

De leerlingen kunnen van courante materialen uit hun omgeving enkele eigenschappen
aantonen

x
x x x x
x x

x
x

1.1

De leerlingen kunnen gericht waarnemen met alle zintuigen en kunnen waarnemingen op
een systematische wijze noteren

WERELDORIENTATIE

x
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De leerlingen kunnen ict gebruiken om eigen ideeën creatief vorm te geven

De leerlingen kunnen hulp vragen en zich laten helpen

1.4

1.5

De leerlingen kunnen bij groepstaken leiding geven en onder leiding van een medeleerling
meewerken

De leerlingen kunnen in omgang met anderen respect en waardering opbrengen

1.2

SOCIALE VAARDIGHEDEN

1.6

De leerlingen kunnen op hun niveau leren met nauwkeurigheid, efficiëntie, wil tot
zelfstandigheid, voldoende zelfvertrouwen, houding van openheid, kritische zin

1.5

De leerlingen kunnen, eventueel onder begeleiding: hun lessen, taken en opdrachten
plannen en organiseren, hun eigen leerproces controleren en bijsturen

1.4

De leerlingen kunnen eenvoudige problemen op systematische en inzichtelijke wijze
oplossen

1.3

De leerlingen kunnen op systematische wijze samenhangende informatie (ook andere dan
teksten) verwerven en gebruiken

1.2

De leerlingen kunnen op systematische wijze verschillende informatiebronnen op hun
niveau zelfstandig gebruiken

1.1

De leerlingen kunnen losse gegevens verwerven en gebruiken door ze betekenis te geven
en te memoriseren

LEREN LEREN

1.6

De leerlingen kunnen met behulp van ict voor hen bestemde digitale informatie opzoeken,
verwerken en bewaren

1.5

ICT

6.5*

De leerlingen kunnen respect betonen voor uitingen van leeftijdgenoten, behorend tot
eigen en andere culturen

6.4*

De leerlingen kunnen vertrouwen op hun eigen expressiemogelijkheden en durven hun
creatieve uitingen tonen

De leerlingen kunnen genieten van het muzisch handelen waardoor hun
expressiemogelijkheden verruimen

6.3*

x
x

x
x
x
x

x
x x

x
x
x
x

x

x

x

x

x x

x
x

x

x

x
x
x
x

x

x

x

x

x

x

x x
x x

x

x

x x
x
x
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De leerlingen kunnen kritisch zijn en een eigen mening formuleren

3.1

De leerlingen kunnen samenwerken met anderen, zonder onderscheid van sociale
achtergrond, geslacht of etnische origine

2.1

De leerlingen kunnen in functionele situaties een aantal verbale en niet-verbale
gespreksconventies naleven

1.6

x
x

x
x
x

x
x

x x x
x
x
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Probeer de tand met een zachte
druk weer op z’n plaats te krijgen.

 de tand is UITGESLAGEN

Neem de tand bij de kroon vast, nooit bij de
wortel ! Bij zichtbaar vuil de tand kort in wat
water of melk spoelen.
(de tand niet proper schrobben!)

Indien je het gebroken stukje tand vindt kan het
nuttig zijn dit mee te nemen naar de tandarts.

 de tand is GEBROKEN

 de tand is VERPLAATST

Trauma van blijvende tanden

OF bewaar de tand in een potje met melk.
Zeker NIET DROOG bewaren !

Ga onmiddellijk naar de
dichtstbijzijnde tandarts !

Ook wanneer er geen zichtbare beschadigingen zijn
is het raadzaam om na een val of een stoot het
gebit te laten controleren door een tandarts.

Blijf in de eerste plaats kalm, de meeste tanden
kunnen gered worden met de juiste eerste hulp.

Wat te doen bij een val of een stoot ?

Plaats de tand direct (!) terug in de holte en bijt
dicht op een zuivere katoenen zakdoek.

Ga dezelfde dag naar
de tandarts.

Ga dezelfde dag naar
de tandarts.

EHBT: Eerste Hulp Bij Tandongevallen
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Probeer een melktand NIET zelf
terug op z’n plaats te duwen.
Ga dezelfde dag naar de
tandarts.

een ‘Prefab’ direct bruikbare mondbeschermer
een ‘Boil and Bite’ beschermer
een volledig op maat gemaakte gebitsbeschermer

Met dank aan Prof. Dr. Luc Martens (UGent) en Prof. Dr. Dominique Declerck (KULeuven) voor hun
medewerking en aan tandartsassistente Lisa Verstraete voor de grafische ondersteuning.

Vraag raad aan uw tandarts.

Deze beschermers verschillen sterk in pasvorm of in de mate van
bescherming en de keuze hangt ook af van de individuele noden of eisen.





Er bestaan verschillende soorten mondbescherming :

 0903 39969

van 9.00 tot 18.00 uur

Wachtdienst Tandarts

Weekends en feestdagen

Bij het terugplaatsen van een melktand bestaat het
risico dat de onderliggende kiem van de definitieve
tand beschadigd wordt.
De tandarts kan hierover het best oordelen.

Waarom een uitgeslagen melktand
NIET terugplaatsen?

Bij het beoefenen van contactsporten ( hockey, boksen, rugby, basketbal,…) is het verstandig een gebitsbeschermer te dragen.

Voorkomen is beter dan genezen !

 de tand is VERPLAATST
 De tand is GEBROKEN
 De tand is UITGESLAGEN

Trauma van melktanden

EHBT: Eerste Hulp Bij Tandongevallen

EHBT

EHBT

(Eerste Hulp bij voor tandartsen
Tandongevallen)
De Traumakaart is een initiatief van
Glimlachen.be om op een gestructureerde
manier aan leken duidelijke informatie te
geven over de verschillende vormen van
tandtrauma en de juiste manier om de
eerste hulp te verlenen of te organiseren.
Er gebeuren naar schatting zo’n 100.000
schoolongevallen per jaar, in de meeste
gevallen op de speelplaats of tijdens de
lessen lichamelijke opvoeding.
Rustig en correct handelen na een
tandtrauma verhoogt drastisch de kans op
een goede afloop.

Voor tandartsen is het bezoek aan de
online Dental Trauma Guide een échte
aanrader. Alle mogelijke vormen van
tandtrauma zowel in het definitieve gebit
als in het melkgebit worden haarfijn
uitgelegd zowel de etiologie, de diagnose,
de mogelijke behandelingen, de nazorg,
enz. Bovendien wordt dit magnifiek
geïllustreerd met prachtige beelden en
professionele animaties.
www.dentaltraumaguide.org … een topper!
MARTINE DOBBELAERE

Deze kaart (bij voorkeur geplastificeerd)
hoort thuis in elk EHBO-kastje van
scholen, sportclubs, naschoolse opvang,
jeugdverenigingen, enz.
Download de Traumakaart op:
www.glimlachen.be en verspreid deze
zoveel als mogelijk.
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 Discopoetstent: poetsen met plakverklikker

Sensibilisering: evenementen

Glimlachen.be bezoekt
opnieuw enkele
Gentse speelpleinen
Zoals de vorige jaren bezochten we tijdens
de paasvakantie enkele speelpleinen in Gent.
Bij onze aankomst werden we zoals steeds
enthousiast ontvangen door opgewekte
kinderen en animatoren.
CLAUDIA VAN HERZEELE
ASSISTENTE GLIMLACHEN.BE
De dag stond helemaal in het teken van
mondgezondheid. De kinderen waren al
druk in de weer om met schrinkelpapier
leuke werkjes te maken in allerlei leuke
vormen: kleurrijke fantasie tandenborstels,
tandpasta tubes, tanden, …
Dankzij een lekker warm zonnetje konden
we buiten sensibiliseren en was de sfeer
vrolijk en opperbest. We waren aangenaam
verrast dat de poetsinstructies van vorig
jaar bij velen nog fris in het geheugen zat.
Ook mama’s waren geïnteresseerd in onze
uitleg.
Nadien werden bij zoveel mogelijk kinderen
de mondjes nagekeken. Ze kregen ook een
verwijsbrief mee naar huis zodat ook de
ouders gebrieft werden.
Hopelijk tot volgend jaar.

VVTMAGAZINE JUNI 2014

202

29

203

ADHD
AFROJACKS
NEW KIDS
BEACH BROTHERS
HONKERZ
FLIEREFLUITERS
UNION
ENIGE ECHTE
HOCKEY TIGERS
THE MARSHMELLOWS
WE GO TO BRASIL
SEXY LADIES
BRAX SNOEPIES
HERA MINIONS
DREAM TEAM
BRUGSE ZOTTEN
THE SELFIES
TIGERS CB1 KADETTEN
LEUVEN SOH'T
FLODDERS
DE INDIANEN
BRAXAE
DE KLAKSKES
PATATJE OORLOG
FRIKANDEL SPECIAAL
M5 STARS
DE AJUINEN
CRAZY ANIMALS
FUNNY HOCKEY
PINK LADIES
ARMY GIRLS
LOVE & PEACE

NAAM HOCKEYPLOEG

BRAXGATA
BRAXGATA
BRAXGATA
VICTORY
BRAXGATA
HERACLES
LA RASANTE
TEMSE
KEERBERGEN
MECHELSE
BRAXGATA
VICTORY
BRAXGATA
HERACLES
VICTORY
BRUGGE HC
VICTORY
KEERBERGEN
LEUVEN
BRAXGATA
BRAXGATA
BRAXGATA
BRAXGATA
NL MUIDERBERG
NL MUIDERBERG
BRAXGATA
AALST
BRAXGATA
VICTORY
BRAXGATA
BRAXGATA
BRAXGATA

CLUB
11
12
13
10
1
11
8
5
10
2
8
9
9
11
12
8
12
5
9
10
10
9
7
8
8
9
10
8
8
9
12
9

SPELERS DIE EEN BIT DROEGEN
9
12
13
10
8
12
8
10
10
11
8
9
9
12
12
8
12
12
12
11
10
9
9
8
8
9
10
8
8
9
12
9

AANTAL SPELERS IN DEZE PLOEG

15/16
13/14
12 TOT 13
15 JAAR
14 JAAR
14 JAAR
10 EN 11 JARIGEN
10 TOT 12 JARIGEN
11 TOT 12 JARIGEN
12 JARIGEN
11 TOT 12 JARIGEN
13/14
12 JARIGEN

11 TOT 13
14/15/16
13/14

14/15
14/15/16
14/15/16
12 TOT 13
12 TOT 13
12 TOT 13
11 JAAR
12 TOT 13
12 TOT 13

12/13/14
12/13/14

LEEFTIJD
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FLUO LADYS
CUPIDO'S
BLACKIES
BLEU BOYS
DE BEREN
SWAGGY'S
BE HAPPY
UNCER COVER GIRLS
HOCKEY ANGELS
HUGO'S
OLEKE HUPPELTRUTJES
BLAUWE SELFIES
MINIEMEN VICTORY
WHITE TIGERS LEUVEN
DE LOLBROEKEN
TOCH NIET DE LAATSTE
DARING
DE BOERINNETJES
TIJGERINNEN
BRAX MINIONS

HERACLES
BRAXGATA
VICTORY
BRAXGATA
BEERSCHOT
BRAXGATA
BEERSCHOT
TAXANDRIA
VICTORY
VICTORY
BRAXGATA
BRAXGATA
VICTORY
LEUVEN
VICTORY
BRAXGATA
DARING
BRAXGATA
KEERBERGEN
BRAXGATA

12
12
9
9
10
9
10
10
12
12
8
9
8
10
9
9
9
11
10
11

516 SPELERS IN TOTAAL

12
12
7
6
9
9
10
10
12
12
6
9
8
10
7
7
9
9
10
10

467 SPELERS DROEGEN EEN BIT

14/15
14/15/16

12 JARIGEN
10 JARIGEN

12/13/14
11 TOT 12 JARIGEN
11 TOT 12 JARIGEN

11 TOT 12 JARIGEN

14/15/16

Hockeyspelers
steken een“bitje” bij!
INGE DEGANS
ASSISTENTE GLIMLACHEN.BE

Besluit:
467 van de 516 aanwezige spelers droegen
een bit…

24 mei 2014
Het 19de jeugdtornooi op Braxgata HC
te Boom.
Enkele cijfers:
• 53 ploegen
• 516 jeugdspelers tussen 10 en 16 jaar
• wedstrijden van 25 minuten tussen 9.00
en 16.30 uur
• controle op het dragen van een bit door
het Glimlachen.be-team
• 467 van de 516 spelers droegen hierbij een
bit
• 3 ploegen waarvan iedereen een bit droeg
tijdens de wedstrijden kregen de enige
echte Glimlachen.be-hockey-award!
• 12 spelers, coach en manager wonnen
bioscooptickets voor het dragen van een
bit gedurende de hele dag!!
• 550 ouders, spelers en sympathisanten
bezochten onze stand voor een woordje
uitleg over het dragen van een bit

Veel excuses gehoord waarom spelers geen
bit dragen, gaande van “hoe gaat dat nu met
blokjes”, tot “ik draag enkel tijdens wedstrijden
een bit, maar op training niet”…
Er is dus nog werk aan de winkel…
Héél véél interesse in informatie aan onze
stand!
Misschien kan onze aanwezigheid op dit
tornooi het startsein zijn van verdere acties
in de verschillende hockeyclubs,
laat het ons hopen…
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Op maat gemaakte mondbeschermer (via tandarts)

Zelfmoduleerbare mondbeschermer (Boil&Bite)

Voorgemaakte mondbeschermer (Prefab)

3 types mondbeschermers

Bij het beoefenen van contactsporten is de kans op letsel
voor ons gebit groter maar ook bij andere sporten is het
nuttig om een mondbeschermer te dragen.

Een mooie glimlach is belangrijk voor je
zelfvertrouwen en om goed te kunnen kauwen.
beschermen is dus belangrijk.

Mondbeschermers

Goede pasvorm (goed blijven zitten)
Comfortabel om dragen
Goede bescherming (opvangen van de klap)
Gemakkelijk te onderhouden
Ademhalen en spreken niet belemmeren








Meer info zie www.glimlachen.be

Voor en na dragen afspoelen met water.
Reinigen met gewone handzeep en borstel.
Plaats het bitje in een geperforeerd doosje zodat
het kan drogen
Gebruik geen warm water en leg het niet de zon
Breng het mee naar de tandarts bij jaarlijks
mondonderzoek.

Hoe onderhouden?

De op maat gemaakte mondbeschermer scoort het
best op de punten waar een adequate
mondbeschermer aan moet voldoen. Daarom geniet
dit bitje de voorkeur. De boodschap is wel beter een
bit dragen dan geen.







Een goed bitje voldoet aan volgende eisen:

M O N D

I N

A C T I E

!

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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Centrum voor
basiseducatie
Brusselleer
Centrum Basiseducatie Brusselleer is
één van de 19 centra voor basiseducatie
in Vlaanderen. Hun missie is volwassenen
met een lage scholing de kans geven
elementaire competenties te verwerven,
die nodig zijn voor het functioneren in de
samenleving, op het werk en in verdere
opleiding en vorming.
JEAN-PAUL SOUFFRIAU

Voor Glimlachen.be dus de ideale plaats
om nieuwkomers, culturele minderheden of
mensen met een lage scholing te bereiken.
Moeders hebben niet alleen een grote
invloed op de voedingsgewoonten van
peuters en kleuters maar ze zijn ook de
belangrijkste motiverende kracht achter
een goede mondhygiëne bij hun kinderen
(Paunio et al, 1993). Voedingsgewoonten
en mondhygiënegewoonten die jong
worden aangeleerd, blijven behouden op
latere leeftijd.
Ons team van Glimlachen.be leerde de
aanwezige moeders de basisprincipes
van mondhygiëne aan de hand van een
PowerPoint en een poetsinstructie. Leuk
waren de vele vragen en de zeer positieve
reacties van de aanwezige mama’s, wat
aangaf dat dit een mooi kanaal is om deze
mensen te bereiken.
We mochten rekenen op twee groepen
van een 20-tal moeders en het lerarenkorps.
Een belangrijk aandachtspunt voor deze
mama’s was de bereikbaarheid (lange
wachttijden) en de betaalbaarheid van
de tandarts. We hopen dat we met onze
informatie ook op deze vraag de nodige
antwoorden konden bieden.
Er is een evaluatie gepland om dit project
verder te laten evolueren naar een Teach
the Teacher systeem. Voor Martine en
mezelf was dit een leerrijke ervaring. Deze
actie is zeker voor herhaling vatbaar.
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De ondertussen reeds 19de
editie van Dentex vindt plaats
in Brussels Expo Paleis 7

Pennenzakkenrock

18-20/09

VVT-stand 206
DENTEX.BE

SARIE VAN DEN BOSSCHE
ASSISTENTE GLIMLACHEN.BE
Pennenzakkenrock is het grootste eendaagse kinderfestival in België. Op deze
happening kunnen de kinderen niet alleen
dansen en meezingen op hun favoriete
muziek maar ook rondsnuffelen in de
educatieve zone en deelnemen aan de
randanimatie. Een ideale manier om het
schooljaar af te sluiten.

Voor elke indicatie een effectieve en
patiëntvriendelijke productoplossing

Pennenzakkenrock vierde dit jaar zijn
twintigste verjaardag! Voor Glimlachen.be
was het de lustrumeditie, vijf jaar na elkaar
waren we van de partij.

Er kwamen 2.560 kinderen langs op de
Glimlachen.be stand om alle tandplak
weg te poetsen in de discopoetstent.
Als aandenken en beloning kregen de
bezoekers een Glimlachen.be-festivalbandje.
wwEen heel leuk hebbeding dat iedereen
om zijn pols wou.
Nieuw dit jaar was de fotobooth.
Leerlingen konden alleen of in groep op de
foto, de genomen foto werd onmiddellijk
ter plaatse uitgeprint in een leukeFlos &
Bros kader.
Alle foto’s zijn te bekijken, te liken en
te sharen op de facebookpagina van
Glimlachen.be.
Een groot succes!

ros,

los & B
F
t
é
m
4
1
0
2
k
c
kkenro

Lichtschip 15
3991 CP Houten
T +31 (0)30 63 43 154
E info@dentaid.be

Pennenza
WE LIKE IT!

www.dentaid.be
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Op bezoek bij RSCA
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Nog in de sfeer van een fantastisch
WK, trokken we op 25 juli 2014 naar de
voetbalstage van RSCA te Hoogstraten
voor screening en sensibilisering van de
jeugdspelers tussen 7 en 17 jaar. Een week
lang worden de spelers ondergedompeld
in het harde leven van een topvoetballer.
KATRIJN VAN MELCKEBEKE
EN SARIE VAN DEN BOSSCHE
ASSISTENTEN GLIMLACHEN.BE

Ofﬁtel beheert uw online
agenda en ontlast de
tandarts van telefoontjes
(tijdens de consultatie).

Publieke agenda:
De patiënten boeken
hun afspraak zélf online.

Iedere speler kwam bij ons langs voor
een screening, een uiteenzetting over
mondgezondheid en een persoonlijke
poetsinstructie.
De dag nadien trokken we naar het
trainingscentrum te Neerpede voor
het screenen van de U17 en U19. Jonge
topsporters moeten immers een mond
in topvorm hebben om goed te kunnen
presteren. De club is zich daar goed van
bewust en werkt actief mee aan de
opvolging van de mondgezondheid van
hun spelers. Het glimlachen.be-team
screende alle RSCA spelers van 17 tot 19
jaar. Ze werden gewezen op het belang
van gezonde tanden en er werd individueel
advies gegeven waar nodig.
Discipline, beleefdheid en gezondheid zijn
maar een paar kernwoorden waar deze
topploeg voor staat. Wat zou het fijn zijn
om ook eens onze sterspelers van RSCA
kennis te laten maken met Glimlachen.be!
Misschien volgend jaar….wie weet?

Al méér dan 15 jaar is
Ofﬁtel dé referentie op het
vlak van telefonische
dienstverlening.

www.ofﬁtel.be
Mieënbroekstraat 35 | 3600 Genk | T: 0800 93 096 | F: 089 62 02 12 | info@ofﬁtel.be
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Populaire “attractie” en
nieuwe ster in Plopsaland
Ook dit jaar trok het “Glimlachen.be”team naar Plopsaland. Op 7 augustus
was het mijn vuurdoop als deelnemer en
ik was toch een beetje benieuwd welke
impressies ik ging overhouden.
JEAN-MARIE VAN DER LINDEN
Het leek me zo irreëel dat mensen tijdens
een gezellige familie-uitstap tijd zouden
maken om aan tandhygiëne en preventie
te doen. De juiste motivatie lijkt in onze
praktijken soms al moeilijk te vinden.
Onder een stralend blauwe hemel
begonnen we reeds om 7.30 uur op het
centrale plein onze tenten op te stellen.
We namen een plekje in, strategisch ideaal
om zoveel mogelijk geïnteresseerden naar
onze “attractie” te lokken.

NobelProcera® 2G

NobelClinicianTM Software

OsseoCareTM Pro

Tussen 9.30 en 20 uur haalden we meer
dan 1.200 inschrijvingen, een nieuw
record!!!!
Pas om 21 uur (toen alle bezoekers het park
hadden verlaten) mochten onze busjes het
terrein op om al het promotiemateriaal in
te laden.
Doodmoe diende ik echter niet lang na te
denken over de aanbieding om volgend
jaar terug mee te werken: GRAAG!!!!!!!

Ik hoopte stiekem om ook eens van de
talrijke prachtige evenementen te proeven.
Wat een misrekening! Behalve tijdens
onze uurtje middagrust was dit keihard
en continu doorwerken. De gemeende
interesse van de ouders en de lieve
kleine ploppertjes maakten echter alles
goed. Wat waren velen blij met de gratis
tandenborstel en de leuke gadgets.

Guided Pilot Drill (optie)

New Integrated Treatment Workflow.
Verhoog uw efficiëntie!
Nobel Biocare heeft een digitaal protocol uitgewerkt waarbij
het NobelConnect netwerk de schakel vormt tussen de laatste innovaties die bij elke stap van de behandeling van een
partieel edentate patiënt aan bod komen. Hierdoor bekomt
men een verhoogde efficiëntie en een ultieme precisie.
De nieuwe Integrated Treatment Workflow maakt de link

Na de uitgebreide poetsinstructies en
goede raad kregen de ouders een folder
met klassieke plakverklikkers mee zodat
zij hierin thuis rustig onze tips over het
poetsen, eet- en drinkgewoonten en
het tandartsbezoek nogmaals konden
raadplegen.

Na aanmelding in het register werd bij
Vlaamse, Nederlandse en Franstalige
families fluo-oranje tandplakverklikker
aangebracht. Vaak weerklonken nadien
giechelende en verbaasde klanken uit
onze verduisterde tent. Velen waren bij
het betreden ervan overtuigd dat ze een
goede/perfecte poetstechniek hanteerden.
Na de spectaculaire confrontatie met de
realiteit gingen ze onder de black lights
aan de slag met professionele hulp. In een
subtropische tenttemperatuur en onder
de tonen van Oya Lélé, het Ploplied of de
Samsonrock werden alle slecht gepoetste
plekjes proper gemaakt.

tussen de planningsoftware NobelClinician, het NobelProcera CAD/CAM 2G systeem, de optie voor geleide chirurgie
(NobelGuide) en de chirurgische motor OsseoCare Pro. Het
eindresultaat wordt sneller bereikt en is voorspelbaar dankzij
een vereenvoudigde samenwerking tussen alle partners.
Dit betekent ook een grotere flexibiliteit in de behandeling.

Voor meer informatie, contacteer uw regioverantwoordelijke of onze klantendienst
via het nummer 02/ 467 41 70.

Het park heeft er trouwens in elk geval een
nieuwe ster bij, Mega-Martine.
11
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Tuttenb&mactie
op 1 juni te Lede
Verspreid over verschillende steden in
Vlaanderen vindt men reeds sinds enkele
tuttenbomen’ Een tuttenboom is
t
jaren ‘
een plaats waar ouders met hun peuter
het hele jaar door terechtkunnen om
afscheid te nemen van hun fopspenen.
Misschien lukt dat niet meteen bij het
eerste bezoekje, maar men kan altijd nog
eens terugkeren op een beter moment.

Meer informatie rond het concept kan
u terugvinden op Tuttenboom.be,
Ook in de toekomst hopen wil dergelijke
initiatieven maximaal te kunnen ondersteunen met de medewerkingvan de lokale
studieclubs en collegae.

JEAN-MARIE VAN DER LINDEN

In juni werd er op verschillende plaatsen
een tuttenboomdag georganiseerd, een
initiatiefvan de Aalsterse tak van jEl (junior
Chamber International). Tijdens deze dag
werd er een tuttenboom ingehuldigd of
een bestaande boom opnieuw in de kijker
gezet. Het was ook een uniek moment om
de aandacht te trekken op de problematiek
van het tutteren.
Het team van Glimlachen,be vindt dit een
fantastisch initiatief en ook een mooie
kans om ons beroep als tandarts in een
positief daglicht te stellen. Het project
in Lede in het park Huize Moens werd
gezien als een soort try-out voor heel
Vlaanderen. Dok het initiatief te Brugge
werd enthousiast ondersteund door de
lokale studieclub.
In samenwerking met de Jeugdraad en de
jeugddienst van Lede werd detuttenboom
dag een leuke dag boordevol kinder
animatie, van grime en ballonplooien tot
spelletjes en kleuren, wat het moeilijke
afscheid van het tutje misschien enigszins
kon verzachten. Meer dan 20D kinderen
maakten van de inhuldiging een schitter
ende dag en elk kindje dat zijn tutje
afgaf of deelnam aan alle verschillende
workshops kreeg een rugzakje vol met
gadgets en info.
Enkele collegae uit Lede werkten mee
aan de ‘tandenpoets-workshop’. Deze
workshop bestond uit instructies tijdens
het poetsen en het beantwoorden van
vragen van ouders overde mondgezondheid
bij kleuters. Dlimlachen.be bood onder
steuning metdidactisch materiaal, banners
en poetsstickers. jEl zorgde voor gratis
borstels en tandpasta.
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Evenementen

Scholen

1

RSCA Anderlecht

2

Eendracht Aalst

4

3

Pennenzakkenrock

5

6

Waarom tanden nodig?

Plopsaland
Onze mond

7

8

9
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Waarom een gezonde mond?

Waarom tanden nodig?

onze mond van dichtbij

• Algemene gezondheid: fit om te sporten,
te studeren,….

Praten

Eten

Lachen

Esthetiek
10

Wat zien we

11

Wat kan er verkeerd gaan ?

Caries

Tandvlees

13

Caries

15

Wat kan er verkeerd gaan voor weefsel rond de tand?

Door zure voeding of drank,
Vb: frisdrank, fruitsap, sportdrank,
energiedrank,,,, maar ook lightdranken

16

Erosie

14

Erosie

Suikers worden omgezet tot zuur en dit tast
het glazuur aan,

218

Wat kan er verkeerd gaan voor de tanden ?

Tandvlees

Tanden
Tanden

12

Tandvlees

17

Tandbot

18

Tandvleesontsteking, Gingivitis

Kaakbeenontsteking, Parodontitis

tandplaque , bacterien , biofilm

Onze mond gezond houden

Tandplaque , bacterien , biofilm , tandsteen

¾ tanden poetsen (mondhygiene)
¾letten op wat we eten en drinken
(voedingsgewoonten)
¾regelmatig laten controleren
door de tandarts (controle)

19

Mondhygiene

20

Mondhygiene

21

Tandenpoetsen

Vanaf 6 jaar 1 tot 2 cm met
volwassen tandpasta
Tot 6 jaar een erwtje tandpasta

Stand van borstel
22

Tandenpoetsen …de drie B’s

23

Tandenpoetsen tot 10 jaar

24

Tandenpoetsen vanaf 10 jaar

Binnen‐ en Buitenkant

Bovenop

25

26

27
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Tandenpoetsen

Ouders poetsen na tot ongeveer leeftijd
van 10 jaar of houden toezicht

Tandenpoetsen

2 keer per dag
‘s morgens na het ontbijt en ‘s avonds voor het slapen gaan.

Niet te veel spoelen
Goed uitspoelen

28

Rechtop laten drogen

30

29

Tandenpoetsen

Eten en drinken

Eten en drinken

Nieuwe tandenborstel elke 3 maand

elk eetmoment met suikers = zuurstoot
Stephan curves (1943)

Gezonde voeding is meestal tandvriendelijk

Gebruik je eigen
tandenborstel

31

Eten en drinken

32

Eten en drinken

33

Eten en drinken

Melk of kaas na de maaltijd.

Beperk de eet- of drinkmomenten per dag
(max 5)

Zure dranken enkel bij de maaltijd
gebruiken.
Zure dranken in één keer opdrinken.
1 uur wachten van tanden poetsen na eten
of drinken van zure dingen

Gun je tanden rust! Vermijd permanent
knabbelen overdag.
34
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35

36

Eten en drinken

Eten en drinken

37

Eten en drinken

Eten en drinken

38

Eten en drinken

39

Eten en drinken

Alles mag en alles kan maar…

beste dorstlesser is water

niet te veel !

Water, melk en brood en vers fruit
mag altijd !!

niet te dikwijls !

40

… nog dit

41

42

… bij de tandarts

… bij de tandarts

2 keer per jaar laat ik mijn tanden aan de
tandarts zien !

Niet proeven met zelfde lepel
Fopspeen niet in mond ouder

wacht niet tot je pijn hebt
43

44

45

221

… bij de tandarts

… bij de tandarts

vraag gewoon advies

… bij de tandarts

laat gaatjes vullen
46

… bij de tandarts

fluoridebehandeling
47

… bij de tandarts

48

Tot slot
U kunt zorgen dat u kind (eren) zijn
tanden en glimlach levenslang behoud.

Tanden rechtzetten, orthodontie

laat je tandsteen wegnemen
49

… bij de tandarts

50

51

… bij de tandarts

Nog vragen ?

Tot 18 jaar zijn zowat alle behandelingen volledig terugbetaald,
Praat erover met uw tandarts

Op tijd
52

222

53
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De nieuwe mascottes
Cas en Kato
Door het succes van het Glimlachen.be I project wordt de campagne verlengd tot eind 2014. Naast
leerlingen van 6 tot 18 jaar die we tijdens de eerste campagne van Glimlachen.be sensibiliseerden,
worden in Glimlachen.be II ook de kleuters betrokken.
Voor de kleuters werden 2 nieuwe mascottes ontwikkeld: Cas en Kato. Met behulp van grote vertelplaten
wordt er aan de kleuters een leuk verhaal verteld waarin de dikke vrienden Cas en Kato de hoofdrol spelen.
Zo poetsen ze samen hun tanden en gaan ze ook samen op bezoek bij de tandarts...

“Laat die tandpasta maar
lekker bubbelen,” lacht papa,
“en vergeet niet om jullie
achterste tanden ook goed te
poetsen!”

Ode tanden
T
A
K
N
E
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s
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tekst bij de volgende plaat:

Dit is Cas. Cas is blij.

Vandaag is de leukste dag van de hele week!
Kato komt spelen en vannacht mag ze blijven slapen!
Dat vindt Cas leuk, want Kato is zijn beste vriendinnetje.

‘Ga maar lekker samen spelen,’ zegt mama tegen Cas.
‘Ondertussen maak ik het eten klaar.’
Mama kookt soep en aardappeltjes, ze bakt een stukje vis
en snijdt verse groenten.
‘Cas en Kato, het eten is klaar. Wassen jullie eerst even je handen?’
vraagt mama.

tekst bij de volgende plaat:

I

‘ k heb dorst,’ zegt Kato.
‘Mag ik een beetje limonade, alsjeblieft?’ vraagt ze aan Cas.
‘Als ik dorst heb, krijg ik altijd water van mama of papa,’ zegt Cas.
‘Waarom?’ wil Kato weten.
‘Limonade is slecht voor je tanden, daarom drink ik water,’ zegt Cas.
‘Oké, mag ik dan een beetje water, alsjeblieft?’ vraagt Kato weer.
‘Natuurlijk!’ zegt papa en hij giet een beetje water in het glas van Kato.

34
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tekst bij de volgende plaat:

Cas en Kato lepelen hun soep uit.

Ze eten hun bord met aardappeltjes, groenten en vis helemaal leeg.
‘Krijgen we dan nu nog een snoepje?’ vraagt Cas.
Papa lacht. ‘Ik heb iets voor jullie wat heel gezond en superlekker is!’
WAUW! Papa toont een grote kom vol met frisse fruitsla!
‘MMM… Zooooooo lekker,’ smult Kato.

tekst bij de volgende plaat:

Z

e mogen nog even samen spelen en dan is het bedtijd.
‘Ik doe mijn pyjama aan,’ zegt Cas.
Kato neemt haar nachtjapon uit haar rugzak.
‘Gaan we onze tanden poetsen?’ vraagt Cas.
Natuurlijk! Kato heeft een gloednieuwe tandenborstel bij zich.
Die heeft mama voor haar gekocht omdat ze mocht logeren bij Cas.
Samen doen ze flink hun best.
Ze spuiten een klein beetje tandpasta op hun tandenborstel en
beginnen te schrobben.
Eerst poetsen ze al hun tanden aan de buitenkant.
De tandpasta schuimt in hun mond.

tekst bij de volgende plaat:

Daarna komt de binnenkant van hun tanden aan de beurt.

Ze poetsen netjes elk tandje.
‘Wat doen jullie dat goed!’ zegt mama.

tekst bij de volgende plaat:

B

ovenop de tanden moeten ze ook nog even poetsen.
‘Laat die tandpasta maar lekker bubbelen,’ lacht papa,
‘en vergeet niet om jullie achterste tanden ook goed te poetsen!’

voor het vervolg van het verhaal
zie volgend vvtmagazine
vvtmagazine - oktober 2013 - www.tandarts.be 35

230

De nieuwe mascottes
Cas en Kato - deel 2
U kon al in ons vvtmagazine van oktober het eerste deel lezen van het verhaal van Cas en Kato
de 2 nieuwe mascottes van Glimlachen.be.
Tijdens Glimlachen.be II worden niet alleen de leerlingen van 6 tot 18 jaar verder gesensibiliseerd maar ook
de kleuters worden ditmaal bij het project betrokken.
In dit tweede deel leest u het vervolg van het verhaal waar hoofdrolspelers Cas en Kato op bezoek gaan bij
tandarts Bert.

“Met een klein spiegeltje
kijkt Bert naar de
tanden van Cas. Zo kan
hij zijn tanden van alle
kanten goed bekijken”

Oanden
T
A
K
N
t
CheAbSben Everzorgde
s
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tekst bij de volgende plaat:

Z

‘ al ik je tanden nog even poetsen?’ vraagt mama aan Cas.
Cas knikt, dat doet mama altijd.
Zo kan ze zien of de tanden van Cas helemaal schoon zijn.
Ze poetst nog een keertje extra over alle tanden.
De tanden achteraan in de mond van Cas poetst ze extra goed,
want dat is nog wat moeilijk voor Cas.
‘Zal ik dat bij jou ook even doen?’ vraagt papa aan Kato.
Kato doet haar mondje ver open en papa poetst netjes haar tanden.

tekst bij de volgende plaat:

Hebben we nu een kusje verdiend?’ vraagt Cas lief.

‘

Mama en papa lachen.
Cas en Kato krijgen allebei een dikke zoen op hun wang.
Dan kruipen ze lekker samen in bed.
Mama leest nog even een verhaaltje voor.
Cas en Kato genieten ervan. Even later vallen hun oog jes dicht…

36
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tekst bij de volgende plaat:

De volgende dag mag Kato de hele dag blijven spelen.

Maar Cas moet ook nog even op bezoek bij de tandarts.
Kato mag mee.

‘Dag Bert!’ zegt Cas tegen de tandarts.
‘Dag Cas,’ lacht de tandarts. ‘Heb je een vriendinnetje meegebracht?’
‘Dat is Kato,’ zegt Cas. ‘Ze mag vandaag bij mij blijven spelen.’
‘Dan zal ik meteen naar je tanden kijken, Cas, dan kan je vlug weer naar
huis,’ zegt Bert.
Cas mag op de grote stoel liggen.
Bert doet een mondmasker om en trekt speciale handschoenen aan.
Hij steekt een lamp aan, die schijnt recht in de mond van Cas.

tekst bij de volgende plaat:

Met een klein spiegeltje kijkt Bert naar de tanden van Cas.

Zo kan hij zijn tanden van alle kanten goed bekijken.
Cas houdt zijn mond flink open en wacht rustig tot Bert klaar is.
Kato mag ook even meekijken.

‘Zo Cas, dat heb je weer flink gedaan!’ lacht Bert.
‘Jouw tanden zien er supergezond uit!’
Cas is blij. ‘Ik poets elke dag twee keer mijn tanden,’ zegt hij trots.
‘Dat zie ik,’ zegt Bert. ‘En je komt elk jaar twee keer bij mij op bezoek.’
Cas knikt. ‘En dan kijk je iedere keer naar al mijn tanden.’
‘Dat is waar,’ zegt Bert. ‘Dan kan ik op tijd zien of je een gaatje hebt
in je tanden. En als dat zo is, dan kan ik het snel verzorgen.’

tekst bij de volgende plaat:

I

‘ k doe dat ook!’ roept Kato.
‘Echt waar? Dan hebben jullie allebei wel iets verdiend,’ knipoogt Bert.
Hij rommelt even in een kast.
‘Kijk eens!’ zegt hij.
‘WAUW! Een echt mondmasker!’ roept Cas.
‘Dan kunnen we straks tandarts spelen!’
‘Dat is een goed idee,’ zegt Bert. ‘Tot de volgende keer, Cas! Dag Kato!’

tekst bij de volgende plaat:

Als ze thuis zijn, zoekt mama een groot wit hemd van papa.

Dat lijkt op de schort van Bert.
Mama geeft hun ook plastieken handschoenen en een zaklampje.
‘Ik ben Cas de tandarts!’ zegt Cas. ‘Dag mevrouw! Komt u op controle? ’
Kato knikt. Ze gaat op de zetel liggen en doet haar mond open.
Cas schijnt met de zaklamp in de mond van Kato.
‘Poetst u wel elke dag uw tanden?’ vraagt Cas de tandarts.
‘Ja hoor,’ zegt Kato. ‘Elke morgen en elke avond.’
‘Flink!’ zegt Cas. ‘En snoept u veel, mevrouw?’
‘Nee,’ schudt Kato. ‘En ik drink bijna altijd water, want dat is gezond
voor mijn tanden.’
‘En komt u elk jaar twee keer bij mij op bezoek?’ vraagt Cas weer.
‘Ja ja,’ lacht Kato, ‘maar als ik mag komen spelen, dan kom ik graag elke week!’
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12 kant-en-klare uitgewerkte activiteiten rond mondhygiëne

Activiteitenmap voor kleuters

An Melis

CAS
EN KATO
hebben verzorgde tanden

Alle kleuterscholen die Glimlachen.be II
bezoekt, krijgen de vertel- en activiteitenmap. De kleutertjes zullen er plezier
aan beleven!

Deze map bevat 12 volledig uitgewerkte
activiteiten rond mondhygiëne:
o.a. een poetsliedje, een poetskalender,
een kookactiviteit (maken van fruitsnoepjes),
een super tandenborstel knutselen,
een memoryspel, …

In vorige vvtmagazines kon u het verhaal
lezen ‘Cas en Kato hebben verzorgde tanden’.
Naast het verhaal werd ook een activiteitenmap ontwikkeld voor de leerkrachten in
het kleuteronderwijs.

Activiteitenmap kleuters
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12 kant-en-klare uitgewerkte activiteiten rond mondhygiëne

Activiteitenmap voor kleuters

An Melis

CAS
EN KATO
hebben verzorgde tanden

De poetskaart kan u downloaden via de
website www.glimlachen.be

In vorige vvtmagazines kon u kennismaken met de nieuwe mascottes Cas en
Kato via het verhaal ‘Cas en Kato hebben
verzorgde tanden’ en de activiteitenmap.
Één van de activiteiten uit deze map is de
Cas en Kato poetskalender. Kleutertjes
kunnen naast het zonnetje en het maantje
ook de mooie tekeningen inkleuren.

Poets mee met Cas en Kato...

OTAK NE SAC

nednat edgrozrev nebbeh

sileM nA

sretuelk roov pamnetietivitcA

enëigyhdnom dnor netietivitca etkrewegtiu eralk-ne-tnak 21
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Deze kan u ook downloaden
via de website www.glimlachen.be

Voor de leerlingen van de lagere
school is er nog steeds
de Flos en Bros poetskaart.

VVTMAGAZINE FEBRUARI 2014

... of met Flos & Bros

VVT FOR KIDS

37

ONZE NIEUWE MASCOTTES
CAS EN KATO
In het kader van het sensibiliseringsproject
Glimlachen.be II viel de eer te beurt aan het OLVI
De Kade te Boom om als allereerste kennis te
maken met onze nieuwe mascottes Cas en Kato.
Met dank aan Jean-Marie Van der Linden voor de foto’s.

De kinderen
gingen op in het
verhaal van Cas
en Kato door de
voorstelling met
de handgemaakte
Glimlachenhandpoppen en de
kamishibai (soort
minitheater).

36
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M O N D

I N

A C T I E

!

De leerkrachten
waren aangenaam
verrast met het
gekregen educatief
materiaal: de
vertelplaten,
poetskalender,
werkblaadjes en
kleurprenten.

De leerlingen
poetsten onder
begeleiding
enthousiast met
hun gekregen
tandenborstel.
vvtmagazine - december 2013 - www.tandarts.be 37

236

237

42

proe

est!

t
kool

2

or
je vo
ekop
koffi de rode
een
et
Vul
lft m
uk
de he ol en dr
n.
ko
jes aa
licht

Stap

p3

Sta
water
kend dat
er ko
nig
Voeg e zoda
im
to
ol ru les
aan
al
de ko
de ro at. Laat
rsta
.
onde afkoelen

tof?
oeis

en
heel
het ge cht op.
Zeef
r.
het vo
klaa
vang cator is
di
De in

4
Stap

Vak

2

g
sierin
ofdver
n
een ho en door ee . ook
in
ag
ning
n
gedr
of ko
vinde
koning insesjes
ee op
pr
e
er
hi m
klein
k zich
het leu ken.
uk
te sm

tje
door
Het
tussen daag,
an
lings
s
lieve chtweerv
terklaa
van sle d van sin
ar
het pa
van
deel
e
ar
chtb
het zi
nd
de ta

1

kool
rode
stuk dunnen
een
ze in
Rasp
ij de
s.
of sn sliertje

Stap

ros_le

Flos&B

.indd

TJE

erj6_v2

WE E

1

erj5_v2.indd

Flos&Bros_le

8

8

3
ip

t
id, ne
enhe kennen
unte
een m j de euro
wi
zoals

skun
een wi

gr
dig be

Vak

ding

nden

dd 5

5de lj.in

op z’n ta

handlei

A
B
C

A
B
C

A
B
C

A
B
C

A
B
C

A
B
C

4

A
B
C

A
B
C

A
B
C

A
B
C
dd 4

1/03/14

Flos&Br
os_leer
j5_v2.in

A
B
C

A
B
C

A
B
C

A
B
C

A
B
C

A
B
C

Je ouders

A
B
C

A
B
C

A
B
C

A
B
C

Jij

voor de
ouders

!

askerd

er ontm

Bedrieg

MISDAA

ESHO

EK
1. Hoeve
el kee
per dag? r lacht een
middeld

kind ge

............
’
Benieuw
............
............
d
............
Surf naa naar het antwo
............
........
r
Vul het www.glimlac ord?
hen.be
goede ant
en klik
woord
op ‘weet
in!
jes’.

............
............
............

rstels kri
en. Hoeve
jge
el worde
n ‘poets n
hulp?

............
............
............
............
2. Hoela
............
............
ng duurt
............
............
een gemi
.......
ddelde
............
poetsbe
............
............
urt?
............
3. Somm
............
............
ige
............
............
een nieuw versleten tanden
........
bo
lev

star
t in

ond

in je m

D: Een
een sch
valse tan
ool
dar
leerlingen een les vol fou ts werd gev
at
ger. Dit . Die ontmaske ten gaf aan een toen hij op
verteld
rden de
kla
e hij:
man als s slimme
• fruitsa
een bed
p
rie• een me is heel gezond
ns heeft
en
• gebrui
8 hoekta goed voor je
k
tanden
• fluorid veel tandpasta nden
e
• poets maakt je tan als je witte tan
den
den wil
je tanden
t
één vol sterker
Veel hel
le minuut
em
lang
waar. Vin aal foute din
gen
d jij het
? Omcir , maar één din
kel de zin
g is
met gro toch
WEETJ
en.

je mo

nd!

4 08:
54

1/03/1

Goed
poet
sen du
tand
en ee
n gron urt minst
buite
ens tw
nkan
di
t, binn ge beur
ee m
t wil
inuten
enka
geve
nt, bo
als je
n volg
venk
ens de alle
ant.
drie
b’s:

zond
e

38
4 08:

1/03/1

....

SP

ORT: Wi
is een erg st je dat je
tong een
kleinere krachtige spi
topatle
er, die
spi
bestaat et is? Je tong
de meest eren. Na je
uit een
har
heleboel
je allema gebruikte spierg tspieren, zijn
je
al met
je tong? roep in je lich tongspieren
aam! Wa
Doorstre
t doe
ep wat
Praten
niet klo
–
pt.
slikken malen – eten –
– lachen
dri
– proeve nken – kauwe
n – zoe
n – zuigen
– ademe nen –
n

patleet

Een to

voor de
ouders

WEETJE

1/03/14

Laat
je
tot dr kind niet
ie ho
de he
ofdm
Ook
le da
aalti
tand
g do
jd
en m
or kn
oeten en en tw
abbe
ee tu
len, be
kunn
ss
en ru
perk
sten! endoortje
s.

08:54

Tandplak
Als wi
j
komen iets zoets
eten
dan in
gebe
contac of drinke
urt, on
n da
tm
tstaa
t er ee et de tand n zullen de
n gaat
en lo
Buite
bacter
Tandplak
ss
n ca
je oo
onder de
k carië en de glaz iën in de
tandvle riës vero
micros
ta
s geno
uurla
orzake
coop
ag op ndplak di
tandvle es. Dit on
emd.
n, ku
e suike
tst
die pl
nn
en ba
aats
Als je es, tandpl aat wann
cteriën
op. Al rs omzette
eer we
ak bl
tandvle
s dit
ook on
n in zu
ijft lig
onzo
es bl
te lan
gen.
s tand
oedt
g duur ren. Die
Het ta rgvuldig
vle
dan is
zuren
es
onze
t en te
er maa ndvlees
tanden ziek mak
vaak
word
r één
en
poet
t da
en da
bood
n sp
schap: n rood, zw sen en er
, op de reken we
poets
elt
van on
overga
je tand lichtjes
op en
tstok
ng tu
en lan
en
zal ge
ss
g geno
makke en tand en
eg en
lijk
extra
zorgvu bloeden.
ldig!

In on
ze m
ond
juist
leven
go
meer
bacter ed voor
da
je, wa
iën di
nt ze n 500 ve
e op
rs
houd
onze
en je chillende
tand
Tand
so
mon
en pl
plak
d gezo orten ba
akke
of
hebt
tandpl
n en
gepo
aque
die al nd. Toch cteriën. Ja
etst.
is
lerle
zitte
kkes
Het be
een wi
i mon
n er
staat
t
een pa ? Neen, ho
dpro
groten of gelig laa
blem
or. De
deels
gje da
en ku ar boosdo
mee
uit ba
nnen
t op
ener
je
cteriën
s tuss sten zijn
vero
orza
en. Zo
, kleve tanden lig
ken.
t
rige sto
zijn er
als
ffen en je niet go
ed ge
etensr
noeg
esten.
of ee
n tijdj
e niet

5

Een g
e

WEETJE

..........

..........

............

............

............

............

............

............

............

............

............

............

............

............

............

............

............

............

............

............

............

............

............

............

............

............

............

............

............

............

............

............
............

08:54

ebeurd
!

Echt g

BUITE
NL/TA

ND:

NL/TA

als je in
Je
de spiege tand is méér
dan dat
l kijkt.
wit
Zet vol
wortel,
gende ter te blokje dat
kro
je
men op
dentine on, tandvlees
de goede ziet
, zen
(tandbeen
plaats:
), pulpa uw en bloedv
ate
(tandm
erg), kaa n, glazuur,
kbeen

BINNE

Mondga
tand o
nder d
zet
e loep

de

ND: Vra
voorva
ag je
l her
tandartsb inneren ove ouders of ze
zic
r
Schrijf ezoek, je bew jouw tanden, h nog een gra
aarde me
het hie
ppig of
zoa
ronder.
speciaal
lktandjes ls je eerste
tandje,
…
............
je eerste
............
......

oepje,
od sn 2 tand
cht ro
n
een za rm van ee
vo
in de
vlees
stukje
oet
m
als
Flos&B
een m j het eten nden
ros_lee
bi
ta
rj5_v2.i
je
je
t
ndd
da
met
de
alen
kunt
ls2
(zoa
fijnm er je het
t voor
voel
…)
Zorg rming en t
ale
je ge
ude
voor
he
seint armte, ko enen
en
vlees
besc ing van he tels
tand
inslikk
,w
t van
ed
wor
hers
jn
ar
kl
pi
st
je
de
be
naar
bij de arvoor
bot en
door
el je
wa
kaak tanden
vo
s,
e
di
goed
je
e toet
van
n
n grot ien niet zo
ee
je
ee
n in
ch
je als
n vate
werk
kleur
je miss e
uitput
Metale nde rode
Hierop geduld
lle
oefend
ds
n je
opva
w
ieman
uit va
Zenu
g
deel
kt
aa
nde laa
M
loop
anze
dsom
arin
ete, gl
bloe
k wa
een zo k
plastie n
ba
je in
op ge
doos t bloed va ngt
he
nste
je
opva
aten
n
en
ite
kt
dv
en
m
maa
Bloe
onor
de bu rmlaag va
tje ge
he
bloedd
nger
besc
g
and
een ha
rmlaa
aient
sche
tand
van ha
een be racht op
n…
n het de
anne
eb
el va
uur
in
dakp
aang
je
glaz
een de raamte
a die
tenen,
st
ge
de
pa
en
nd
baks
ort
ruit
dieren n een ta
je tand
een so
va
el waa uwd
t op
aken
reng
bo
vorm
weefs
r te m
aanb
opge
de
hard
witte
zijn
el in nnenste
de
nden
om ze
eefs
ine
dent
) ta
waarin
het w lte, het bi
t
en
bo
be
n
ho
n
erke
(tand
iënte
tand
nd
het st tels zitte
ingred s
de ta
wor
n de
van
uw
tand
een va middelee
derste eft
n
he
je on
a
van ee
vorm
n van
Pulp
ee
de
g)
t
mer
n die
recept
h soor
(tand
ribbe
stisc
kaak
den
cht, ela g te vin
van je
ru
een za
ook te
us …
been
‘been’ je oor, ne
kaak
a.
in o.

n

kroo

l
worte

1

n tand
n ee
el va
het de et ziet
ni
dat je

Vak

t
Je rO

d
je alles goe
kijken of
z thuis
z kun je
je de qui
deze qui
wel! Met
ster en mag ?
rd? Vast
de quizma
ben
l bijgelee
… ben jij
goed heb
s
rna
alle
Heb je vee
daa
hebt. En
dat zij niet
Wedden
onthouden
ers spelen!
met je oud
Vragen

Ee

iP

Begr

et haar
n quiz m

Je ei

r de
onde
tand
gen

– ren
loep

en.
voor je tand
en goed
is gezond
Fruitsap
zitten
vl
A waar
suikers in
t de
r
evoegde
B niet waa
r krijg
er geen toeg
kleu
waar als
en
arts?
ke
alle
el
tand
C
de
j. W
t je naar
tor bi
jaar moe
ca
.....
per
n
r
....
di
kee
ee
....
Hoeveel
er in
van
........
tor?
2
........
Giet
r per jaar
telde
indica
........
UR).
A één kee
nges
........
eft de
........
tege
r per jaar
(= ZU
r he
........
B twee kee
, het
nsap
kleu
........
........
troe
BASE
r per jaar
gen:
ken
Welke
........
of ci
C vier kee
op (=
.....
Dat wil zeg
........
en niet wer
azijn
........
t in
........
ook rusten. dan moeten je tand
........
........
onaa
mpje
........
rb
........
en moeten
ee,
de
....
....
ca
tand
bo
bi
Onze
........
........
, zoals pur
een
3
........
trium
hte voeding eten
na
........
glas
zac
l
....
eet
n
A
pe
....
........
je niet
in ee
eele
........
........
.
dag door
nachts mag
n th
Giet
........
........
’s
hele
B
en
....
....
ee
de
....
........
chijn
toe.
s er
........
drink niet
........
vers
........
C eet en
en lo dicator
.
bloedt?
........
.....
........
ziet
........
........
tandvlees
........
n glas pels in
........
e je
: ........
........
........
als mijn
........
in ee
up
........
light
op di
t ik doen
........
........
eur
cola
met water
Wat moe
........
water n paar dr
........
4
........
de kl
wat
d spoelen
........
........
tsen
.
........
........
........
hrijf
eg ee
Giet
........
A mijn mon
........
tanden poe ig
........
........
). Vo
: ........
........
nt. Sc
n met je
........
........
........
zuur
water
........
a zorgvuld
ed ke
B stop eve
........
....
........
.
:
extr
go
....
....
en
....
ap
....
tand
........
........
pels
........
.......
die je
m. Dat is:
C poets je
........
nk:
........
........
asap
kjes
........
andere naa
tdra
........
........
sina
........
dran
........
........
spor
ft ook een
........
...
........
ntal
.
merg hee
........
........
n aa
........
Het tand
: ........
......
........
........
........
5
........
........
lsap
nu ee
........
........
........
........
........
appe
Test
........
A gingiva
........
........
........
........
........
....
.
: ........
........
........
........
........
........
........
rank
B pulpa
........
........
........
........
ed
........
....
....
........
....
....
gi
....
....
:
....
........
........
........
ener
en sterker?
cola
........
C dentine
........
........
........
........
.
kt je tand
........
........
........
........
........
.......
ta en maa
........
........
........
........
........
........
........
........
in tandpas
: ........
........
........
........
........
........
........
Wat zit er
en? ....
........
icetea
........
6
........
........
........
loss
........
........
........
........
........
........
A munt
en op
........
........
........
........
........
........
kunn
?........
........
........
,
B kalk
........
........
r niet
zuur
melk:
tten
uu
jn
........
........
va
zi
....
....
az
be
....
gl
........
ken
C fluoride
ers
........
ons
tje?
........
dran
suik
osie
........
? ........
dus
rd voor gaa
........
geen s tander
sser
Welke
jn en
ander woo
........
rstle
el ze
........
ur zi
Wat is een
e do
en du
oew
........
7
et zu
elijk
........
en. H
kunn
........
die ni
A tandplak
iend
tand pen. ze
........
ken
ndvr
ap
or de
dran
d waren?
en ta
B cariës
ht vo en fruits
nde
jn de
ze getrouw
n
ec
zi
zo
sl
stee
n
zien dat
g
ge
C tand
er
Welke
5
anke
eest
en Vietnam
n zijn frisdr
in Japan
e, m
re
anke
best
n vrouwen
euwwit
Hoe liete
frisdr t als ande
is de
tanden sne
8
Wat
light
den hun
Ook
ur, ne
en zwart
A ze verf
hun tand
ze zu n.
en
den
09:15
zett
verf
jn
4
suiker?
zi
B ze
ke
tanden
1/03/1
evoegde
orza
n gouden
zonder toeg
vero
C ze liete
rs
glas fruitsap
oude
er in een
de
suiker zit
voor
tjes
Hoeveel
9
als in 5 klon
el
nve
A eve
klontjes
el als in 10
B evenve
klontjes
?
el als in 2
ne per dag
C evenve
volwasse
maakt een
speeksel
Hoeveel
liter
10
0,1 en 0,5
en
tuss
A
liter
0,5 en 1
B tussen
liter
1 en 1,5
5
C tussen

of n

fje:

Zu u r

Do
iet?

kun
. Hoe ordt
niet
pw
f je
et sa
proe
.
dat
je! H of niet
aar
het
ur is
lapt
ur, m
zu
rk
zu
ve
jn
iets
ap zi de kool uidt of
pels
nd
e ro
e aa
als ap ? Dez
of di
ap zo of niet
st
ts
n
ui
ur is ggen: ee
en fr
ts zu
ken
ze
dran en of ie dat wil
Fris
tor,
n wet
je da urindica
zu
een

e de

Maar ook speelse en creatieve activiteiten krijgen een plaats: zelf een tandenmuseum maken, smoezen verzinnen
en het dagboek van een tandenborstel
schrijven.

In ‘Tanden de wereld rond’ worden
culturele verschillen in schoonheidsidealen even aangehaald.

De leerlingen verkennen de delen van de
tand, de functies van de tong, ze leren
hoe cariës precies ontstaan. Er gaat veel
aandacht naar de keuze van een gezonde
dorstlesser en de verborgen suikers in
tal van drankjes.
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Glimlachen.be heeft in samenwerking
met de educatieve uitgeverij Van In
twee lespakketten ontwikkeld voor
de 3de graad van het basisonderwijs.
Deze lesbundels bieden kant-en-klare
lessen aan om op een ludieke manier de
mondgezondheid in al zijn aspecten te
ontdekken.
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Ook de creatievelingen komen aan hun
trekken met een paar leuke opdrachten
zoals: bedenk de tandenborstel van de
toekomst en maak kunstwerkjes met
zuurindicator, frisdranken en bakpoeder.
Voor de ouders zijn er in de werkboekjes
handige tips te vinden en als afsluiter
van het pakket is er een spannende quiz.

Daarnaast stappen ze even in de tijdmachine om de tandverzorging over de
eeuwen heen te ontdekken.

De leerlingen ontdekken de functie van
het speeksel en leren wat het verschil is
tussen cariës en tanderosie. Met leuke
chemische proefjes ontdekken ze wat
zuren in de mond kunnen aanrichten
en hoe men verborgen zuren in (fris)
dranken kan ontdekken.
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Drink zo weinig mogelijk
frisdranken of allerhand
e fruitsappen (eet
Wil je toch graag een
liever een lekker stukje
glas? Drink je glas
fruit!).
dan ineens leeg, niet
in kleine slokjes verspreid
Nog beter: drink het
bij een grote maaltijd.
over een langere tijd.
De zuren worden
dan makkelijker verdund
Let ook op met energieomdat je meer speeksel
en sportdranken:
vaak worden ze buiten
maakt als je eet.
Versterk je tandglaz
de maaltijden met
kleine slokjes gedronk
uur met fluoride door
en.
minstens twee keer
per dag je tanden
te poetsen met een
fluoridetandpasta.

tips:

Chemie in je mond
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Sensibiiiserinsproject GLIMLACHEN.BE (4 tot 18 jaar)

**************** * * *** * ***

Nobel
Biocare
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Maandblad van en voor de Limburgse tandartsen

.

De uitwerking van de 6 staatshervorming, waarbij o.a. preventieprojeclen
binnenkort naar de regio ‘s verschuiven, kan ook invloed hebben op de verdere
toekomst van het schoolproject Glimlachen.be. Vier jaar geleden werd er elk
jaar door het RlZlVfederaal geld aangebracht om de tandpreventie naar de
scholen te brengen. Naast de aanmaak en de kost van materiaal en het vervoer
(er werden voor Vlaanderen drie busjes aangekocht en uitgerust) werd een
secretariaat uitgebouwd, dat bereidwillige tandartsen en educatie,nedewerkers
naar de scholen kon sturen, welke hiervoor een aanvraag deden. Voor de scholen
was het bezoek van het Glimlachen. be team gratis en op één lesuur werd telkens
één klas afgewerkt. Waar de eerste jaren het materiaal vooral ontwikkeld
werd voor kinderen van de lagere school (Flos en Bros, weekpoetskaarl,
tandenborstel, lespakketten voor de leerkrachten ajhankelijk van de graad en
brief voor de ouders), kwatn het accent voor geselecteerde secundaire scholen
op tanderosie, piercings en bleaching, D it jaar werd het beschikbaar budget
gebruikt om ook voor de kleuters extra materiaal te ontwikkelen (vertelplaten
Cas en Kato, zandlopeî weekpoetskaartje, tandenborstel en brief voor de
ouders) en konden ook het laatste kleuterklasjes bezocht worden.
Tijdens de voorbije jaren zijn er al heel wat scholen gepasseerd (ook veel
Limburgse) en telkens werd daar educatief materiaal achtergelaten en geeft
de website ook tal van mogelijkheden om de school nadien ter hulp te komen
met up-to-date materiaal ende juiste visie op de mondgezondheid. Natuurlijk
zou het zonde zijn moest alles (materiaal/ organisatie/ busjes en manpower,,)

1

,

3.Lokale anesthesie bij (jonge) kinderen : angstbeleving/voorbereiding en welke
technieken komen in aanmerking / hoeveelheid en mogelijke complicaties
en gebruik van medicatie. 45M1N
4.Complicaties en mislukkingen : ongewenste uitbreiding/hematoom!
trismus/naaldbreuk/langdurig sensibiliteitsstoornissen en weinig werking
(infectiegebied/ drugs-alcoholpatiënt/spix...) 6OMIN
5.Omgaan met risicopatiënten hartziekten/cerebrovasculair accident/ verhoogde
bloedingsneiging/diabetes/hypertensie/hyperthreoïdie/leverstoonrissen en
hypoprotëinemie. 35M1N
6.Protocol tijdens zwangerschap en geneesmiddelengebruik met invloed op onze
anesthesie. 30 MIN
7.Systemische complicaties in de stoel : Vagale collaps/hyperventilatie/ injectie
in bloedvat of zenuw /allergische reacties en inhoud van noodtrousse. Wat
met een patiënt die een verleden heeft van “accidenten” ? 35 MIN

‘t Spyxke: /uni 2014

1,,

Koninklijke Limburgse TandartsenVereniging

,

‘‘

GlaxoSmithK

eind december verdwijnen omdat de subsidiestroom zou opdrogen door een
ander beleid. Waarschijnlijk weten we bij het begin van liet volgend schooljaar
mee;; maar voor wie sensibilisering via de scholen gunstig gezind is, kan dit
zeker een opstap zijn omdat het warm water niet opnieuw dient uitgevonden
te worden. Toch moeten we aanstippen, hoe goed bedoeld ook, dat als men
individueel naar een school stapt, doe dit steeds in overleg met de collegae,
zodat er nadien geen misverstanden ontstaan.
Natuurlijk hopen we op een scenario dat het project opnieuw mag verlengd
worden en dat de scholen hun aanvraag kunnen blijven richten via
www.limlachen. be (kijk ook eens naar het materiaal en de vorige acties, de
facebookpagina )
Bijvoegde foto ‘s horen bij een bezoek aan de kleuters en lagere school in
Zutendaal eind mei. Tandarts Birgit en medewerkster Claudia geven de ganse
dag het beste van hunzelf om alle kletiterklassen en het tweede leerjaar met
een kringgesprek ofpowerpoint, poetsinstructie en het waarom van gezonde
voeding /drank en het regelmatig bezoek aan te tandarts, te onderrichten. De
kinderen kregen, naast een tandenborstel/stickers/poetskaarr en een 2 min uien
zandlope;; een duidelijke brief naar de ouders mee met de juiste adviezen.
Nogmaals, we hopen dat budgetproblemnen ditproject geen halt gaan toe roepen,
want ook tandpreventie heeft nood aan regelmaat en de school is hier zeker
een forum waar elk kind dezelfde kansen kan verkrijgen. Zeker nu liet rollend
materiaal niet versleten is, het materiaal nog up-to-date en de collegae fel
gemotiveerd zijn, moeten we voor een positieve oplossing gaan, goed wetend
dat ook in de bejaarden- en gehandicaptenzorgcentra de (mondgezondheid)
nood OOK groot is !!!!

‘tSpyxke:/uni2ol4
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Contacteer ons via het nummer 02/467 41 70
of bezoek onze website nobelbiocare.com

U..U,,,€,

Nobel
Biocaré

Om ons volledig gamma te ontdekken, contacteer u,
regioverant- woordelijke of bel ons op het nummer: 02/46
41 90. Wij sturen u graag onze flyer op.
De glimlach van de patiënt, uw vaardigheden, onz
oplossingen.

De educatieve mediasectie van onze Nobel Biocare
website omvat een breed aanbod aan animaties, beelden
en video’s. Deze beelden en video’s kan u downloaden aan
de hand van uw log-in, welke u eveneens kan aanvragen
op de website:
http://www,nobelbiocare,comlenfresource-library/patient
communication/.

entalMaster”

IVoice Overl by

Nobel Biocare biedt eveneens een waaier aan opleidinge
zodat u uw patiënten de beste en meest efficiënt
oplossingen kunt verzekeren.
Bekijk onze cursussen op onze website:
http://www.nobelbiocare.com/en/training-education/

“ontdek ook de andere Dental Master producten via Nobel Biocare

Eigen foto’s en praktijkfilm integreerbaar

Beschikbaar in meerdere talen

Voordeeltarief en extra’s via
Nobel Biocare

30 animaties

120 behandelingen, uitgelegd in

Informatiekanaal voor uw wachtkamer

Opvolging van de patient: Patient treatment cards

Voor het kabinet educaëeve fhpchart, showmodellen, DDS applicatie, Dental Master en Dental Master 3D

Voor de wachtzaal : set van flyers, brochures, houders, poster en nu ook Dental Master VO

TelI the story! Het correct informeren vormt een belangrijk
onderdeel in het contact met uw patiënten. Nobe!
Biocare biedt een breed gamma aan materialen om u te
helpen bij de communicatie met uw patiënt, teneinde uw
voorgestelde behandeling te verduidelijken.

-

-

-

Ontdek het Nobel Biocare gamma voor het correct informeren van uw patiënten.

Een belangrijk onderdeel in het gesprek met uw patiënt.

Patiëntencommunicatie
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1. Inleiding
Glimlachen.be is een sensibiliseringsproject met als doel de mondgezondheid van kinderen
en jongeren in België te verbeteren. Glimlachen.be I was een vier jaar durende
sensibiliseringscampagne die ertoe bijdroeg een gedragswijziging inzake mondhygiëne en
mondzorg bij onze jeugd te realiseren.
Door het succes van dit project wordt de campagne, die loopt in opdracht van het RIZIV,
verlengd tot eind 2014. Naast de leerlingen van 6 tot 18 jaar die we tijdens Glimlachen.be I
sensibiliseerden, worden in Glimlachen.be II ook de kleuters betrokken. Glimlachen.be is
kosteloos voor deelnemende scholen. De campagne wordt gevoerd vanuit een positieve
boodschap, niet bekritiserend of terechtwijzend.
De doelgroepen voor het project zijn:
- Kleuteronderwijs
- Lager onderwijs
- Secundair onderwijs
- Leerkrachten/begeleiders
- Ouders

2. Sensibilisering
Glimlachen.be II zal minstens 40.000 kinderen bezoeken voor sensibilisering vanaf 1 oktober
2013 tem 31 december 2014. Dit via 3 Tandmobielen die begeleid worden door een tandarts
en een assistente.
Kleuters worden gesensibiliseerd aan de hand van een
verhaal met vertelplaten ‘Cas en Kato hebben verzorgde
tanden’. Op een kindvriendelijke wijze worden de volgende
items aangehaald: water is gezond, tandenpoetsen en op
controle gaan bij de tandarts.
Alle kleuters ontvangen een tandenborstel en er wordt
gezamenlijk tanden gepoetst (zonder tandpasta) onder
begeleiding van een tandarts en een tandartsassistente. Een
sensibiliseringssessie duurt 1 lesuur (50 minuten), er wordt
geopteerd om per lesuur 1 klas te sensibiliseren. De
sensibilisering voor de kleuters gebeurt bij voorkeur in hun eigen klaslokaal. Alle leerlingen
krijgen naast hun tandenborstel ook een leuk gadget mee naar huis.
In iedere school waar de kleuters gesensibiliseerd worden, worden de vertelplaten en een
activiteitenmap geschonken met aangepast kant-en-klaar materiaal:
 Doe activiteiten, werkblaadjes, kleurprenten, poetskalender.
 Alle activiteiten worden voorzien van een beschrijving, materiaallijst en tips +
mogelijkheid tot differentiatie.
 Per activiteit worden de ontwikkelingsdoelen vermeld
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Leerlingen van het lager onderwijs (of bijzonder lager
onderwijs type 1 en 8) worden gesensibiliseerd aan de
hand van een PPT-presentatie met in de hoofdrol onze
mascottes Flos en Bros. Tandvriendelijke eet- en
drinkgewoonten, tandartsbezoek en mondhygiëne zijn de
drie belangrijke items die aan bod komen. Per graad
worden bovendien specifieke nadrukken gelegd:
1ste graad: soorten tanden, microben en gaatjes
2de graad: de anatomie van de tand en tandbederf
3de graad: tanderosie
Alle leerlingen ontvangen een tandenborstel en er wordt
gezamenlijk gepoetst (zonder tandpasta). Onder begeleiding van een tandarts en een
tandartsassistente wordt de juiste poetstechniek aangeleerd. Een sensibiliseringssessie
duurt 1 lesuur (50 minuten), er wordt geopteerd om per lesuur twee klassen (van hetzelfde
leerjaar of dezelfde graad) te sensibiliseren met een maximum +/- 60 leerlingen. De
sensibilisering van de leerlingen van het lager onderwijs gebeurt bij voorkeur in een
polyvalente zaal, eetzaal of turnzaal.
Voor het 5de en 6de leerjaar werden (in samenwerking met Uitgeverij Vanin) lespakketten
ontwikkeld. Per leerjaar wordt een lespakket gegeven met ludieke en creatieve opdrachten
rond mondgezondheid.
Alle leerlingen krijgen naast hun tandenborstel ook een leuk gadget mee naar huis.
Leerlingen van het secundair onderwijs worden gesensibiliseerd aan de hand van een PPT
presentatie. Extra aandacht wordt hier gegeven aan tanderosie (gebruik van frisdranken en
energiedranken), roken en piercings. Alle leerlingen ontvangen een tandenborstel en er
wordt gezamenlijk gepoetst (zonder tandpasta). Onder begeleiding van een tandarts en een
tandartsassistente wordt de juiste poetstechniek aangeleerd. Een sensibiliseringssessie
duurt 1 lesuur (50 minuten). Per lesuur kunnen +/- 60 leerlingen gesensibiliseerd worden.
De sensibilisering van de leerlingen van het secundair onderwijs kan het beste doorgaan in
een polyvalente zaal, eetzaal of turnzaal.
Alle leerlingen krijgen naast hun tandenborstel ook een leuk gadget mee naar huis.
Het is belangrijk dat ook de leerkrachten de sensibilisering meevolgen zodanig dat ze het
sensibiliseringsmateriaal dat in de school achterblijft nadien zelf kunnen gebruiken om te
werken rond mondgezondheid. Via www.glimlachen.be kunnen er ook werkblaadjes en
educatief materiaal gedownload worden zoals affiches, poetskaarten, ...
Glimlachen.be zorgt voor een brief aan de ouders zodat ook zij betrokken worden in het
project. Via deze brief wordt het belang van een goede mondgezondheid bij hun kind
benadrukt en worden de belangrijkste aandachtspunten nog even op een rijtje gezet.
Ouders worden via deze brief ook uitgenodigd mee te doen aan een quiz op onze website.
Maandelijks wordt er een elektrische tandenborstel verloot onder de winnaars.
De brieven voor de ouders worden meegebracht door het Glimlachen.be team de dag van
het schoolbezoek, de school hoeft deze dus niet te kopiëren.

3
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3. Dagindeling
Tandarts en assistenten zijn aanwezig ’s morgens een half uur vóór de aanvang van de lessen
om het nodige materiaal uit te laden en klaar te zetten. De sensibilisering start vanaf het
eerste lesuur.
Kleuter- en lager onderwijs (kleine school)
1ste lesuur: sensibiliseren + poetsinstructie 1ste kleuterklas
2de lesuur: sensibiliseren + poetsinstructie 2de kleuterklas
Speeltijd
3de lesuur: sensibiliseren + poetsinstructie 3de kleuterklas
4de lesuur: sensibiliseren + poetsinstructie 1ste graad (1ste + 2de leerjaar)
Middagpauze
5de lesuur: sensibiliseren + poetsinstructie 2de graad (3de + 4de leerjaar)
Speeltijd
6de lesuur: sensibiliseren + poetsinstructie 3de graad (5de + 6de leerjaar)
Kleuter- en lager onderwijs (grote school)
DAG 1
1ste lesuur: sensibiliseren + poetsinstructie 1ste kleuterklas A
2de lesuur: sensibiliseren + poetsinstructie 1ste kleuterklas B
Speeltijd
3de lesuur: sensibiliseren + poetsinstructie 2de kleuterklas A
4de lesuur: sensibiliseren + poetsinstructie 2de kleuterklas B
Middagpauze
5de lesuur: sensibiliseren + poetsinstructie 3de kleuterklas A
Speeltijd
6de lesuur: sensibiliseren + poetsinstructie 3de kleuterklas B
DAG 2
1ste lesuur: sensibiliseren + poetsinstructie 1ste leerjaar A+B
2de lesuur: sensibiliseren + poetsinstructie 2de leerjaar A+B
Speeltijd
3de lesuur: sensibiliseren + poetsinstructie 3de leerjaar A+B
4de lesuur: sensibiliseren + poetsinstructie 4de leerjaar A+B
Middagpauze
5de lesuur: sensibiliseren + poetsinstructie 5de leerjaar A+B
Speeltijd
6de lesuur: sensibiliseren + poetsinstructie 6de leerjaar A+B
Dagindeling bijzonder lager onderwijs
In het bijzonder onderwijs wordt dezelfde sensibilisering toegepast als in het lager
onderwijs, aanpast aan het niveau van de leerlingen.
Over de grootte van de sensibiliseringsgroepen wordt steeds op voorhand overlegd.
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Dagindeling secundair onderwijs
De dagindeling van het secundair onderwijs hangt af van het aantal klassen/leerlingen die
zullen deelnemen.

4. Nuttige documenten
Alle documenten zoals dit draaiboek, draaiboek voor scholen, pedagogische hints en tips
voor kleuters, richtlijnen met nadrukken en standpunten van Glimlachen.be, af te geven
materiaal in scholen, … kan u vinden via www.glimlachen.be , inloggen, onder de rubriek
‘medewerkers’ of via deze link:
http://www.glimlachen.be/42190/medewerkers.html

5. De tandarts
Taken van de tandarts:
 De tandarts komt aan op de geplande school +/- 30 minuten voor het 1ste belsignaal om
samen met de assistenten al het materiaal klaar te zetten.
 Tandarts en assistente sensibiliseren samen de klassen.
 Individuele poetsinstructies voor iedere deelnemer door de tandarts.
 Op het einde van de sensibiliseringsdag al het materiaal netjes in de mobiel plaatsen.
 De groene Glimlache.be t-shirt/polo dragen tijdens een schoolbezoek.

6. Planning
Cindy maakt de planning en stuurt deze regelmatig door. Wanneer er dagen zijn waarop je
gepland staat en deze toch niet mogelijk zijn: gelieve Cindy asap te verwittigen.
De brieven voor de ouders, het draaiboek van de scholen, inschrijvingsformulieren, … kan je
vinden op de website. Om te weten hoe en op welke manier de scholen gebrieft worden,
lees je best deze documenten.
De planning wordt gemaild in een Excel-document. In dit document vind je de volgende info:
 Datum schoolbezoek
 Begin en einduur van de school
 Gegevens van de school
 Soort onderwijs: kleuter, lager, secundair,…
 Aantal leerlingen die per klas zullen gesensibiliseerd worden
 Naam van de geplande tandarts
 Naam en telefoonnummer van de assistente
 Aantal te sensibiliseren leerlingen
 Eventuele opmerkingen waarmee rekening moet gehouden worden
 Schooluren: per lesuur
 Aantal leerlingen per klas
Bij ziekte of overmacht moet er zo snel mogelijk een vervanger gezocht worden. Afwezigheid
zo snel mogelijk verwittigen via 0474 13 00 13 of cindy.huygh@vvt.be.
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7. Vergoeding van de tandarts
De regeling van de vergoedingen voor Glimlachen.be is dezelfde als voor de VVTmedewerkers (de regel van de 50 vrijwilligersuren wordt echter niet toegepast).
De medewerkersvergoeding wordt toegepast voor het totaal aantal gepresteerde uren (dus
verplaatsingstijd inclusief). De praktijk voerende tandartsen hebben daar bovenop recht op
een compensatievergoeding voor de tijdens de werkuren (8:00-19:00) gepresteerde uren.
De medewerkersvergoeding bedraagt € 16,60/uur.
De compensatievergoeding bedraagt € 49,92/uur.
De kilometervergoeding bedraagt € 0,37 (in geval u geen omniumverzekering hebt voor uw
wagen en u omnium verzekerd wenst te zijn voor de verplaatsingen in opdracht van het
Verbond) of € 0,40.
De aanvraag tot vergoeding gebeurt via de VVT website:
 www.vvt.be
 Inloggen met uw gebruikersnaam en paswoord
 Medewerkers
 Formulieren
 Formulier vergoedingen medewerkers centrale werking
Of via deze link: http://www.vvt.be/index.php?ID=30433
Voor alle duidelijkheid: Op het vergoedingsformulier van de website dient het volgende te
worden ingevuld:
 Datum prestatie
 Reden, rubrieknaam: 28 Riziv Glimlachen.be
 Gepresteerde uren (totaal aantal werkuren inclusief verplaatsingstijd)
 Uren tijdens normale werkuren (aantal uren tussen 8:00 en 19:00)
 Tussen de volgende normale werkuren (vb. 8u00 – 16u30)
 Aantal kilometers
 Opmerkingen: Naam bezochte school

8. Website
De website www.glimlachen.be is een belangrijk communicatiekanaal in deze campagne.
Zowel voor de leerlingen, leerkrachten, ouders, zorgverleners als projectbegeleiders.
De website www.glimlachen.be bevat o.a. : Tips voor een mooie glimlach en een gezonde
mond, leuke weetjes, lespaketten, educatief materiaal, werkblaadjes, clips Flos & Bros,
poetsclips, games: memory-comic book-kleurplaten, wedstrijden, overzicht evenementen,
foto’s van schoolbezoeken

9. Contactgegevens
 Glimlachen.be, Vrijheidslaan 61, 1081 Brussel
0474 13 00 13 (Cindy)
 info@glimlachen.be
6
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Standpunten en nadrukken GLIMLACHEN II
Algemeen

Er zijn vier PPT’s : één voor 1e , 2e en 3e graad LO en één voor het SO. Bij alle PPT’s komen onze drie
hoofdpeilers aan bod maar worden er andere nadrukken gelegd, aangepast aan de leeftijd en de
leefwereld van elke groep.
Het is belangrijk zich aan deze PowerPoints te houden om een zekere continuïteit te garanderen na
de vorige sensibiliseringsjaren en ook om overal in Vlaanderen dezelfde boodschappen te geven. We
moeten blijven streven naar een uniforme berichtgeving.
Bij voorkeur de assistenten in het midden van een sensibiliseringsessie niet verbeteren of
interfereren met tegenstrijdige informatie. Dit ondermijnt de geloofwaardigheid van het hele
project.
Individuele vragen voor advies worden liefst zoveel mogelijk vermeden. De eigen tandarts is de
meest geschikte persoon om de individuele noden in te schatten en op deze vragen correct te
antwoorden.
In deze 4e sensibiliseringscampagne is het theoretische gedeelte bewust gehalveerd om het
tandenpoetsen voldoende aandacht te kunnen geven. Het fysiek tandenpoetsen staat centraal en
het is de hoofdtaak van de tandarts om de poetstechniek bij elk kind te begeleiden en bij te sturen.
Dit is dé voorwaarde geweest om de aanwezigheid van een tandarts bij de Glimlachen II campagne te
verdedigen bij het RIZIV.
Zijn er vragen of opmerkingen i.v.m. de sensibilisering dan horen we dit graag rechtstreeks via een
mailtje naar Cindy.

MONDHYGIENE

Nadrukken
- poets steeds in dezelfde vaste volgorde
- de 3 B’s
- de borstelhaartjes mooi tot tegen het tandvlees
Minstens 2 min. , minstens twee keer per dag ’s morgens (maakt niet uit wanneer!) en ’s avonds net
voor het slapengaan.
Fluoridetandpasta.
Tandenborstel wordt elk nieuw seizoen vervangen.

1
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Horizontaal schrobben of kleine cirkelvormige bewegingen ?
Bij kinderen onder de 10 j. adviseren we de schrobmethode, met de borstel bij voorkeur in een hoek
van 45° naar het tandvlees gericht.
Vanaf de leeftijd 3e graad kan men de schrobmethode vervangen door kleine cirkelvormige
bewegingen.
Manueel of elektrisch ?
Algemeen kunnen we aannemen dat manueel poetsen, mits een goede techniek, even goed is als
elektrisch poetsen, indien je geen specifieke tandproblemen hebt.
De échte nadruk ligt bij een goede poetstechniek, 2x per dag met een fluoridetandpasta. Zie
‘Nadrukken’.
Keuze manuele tandenborstel ? Klein kopje dat overal aankan en zachte of medium haartjes. Het
model of de inplanting van de haartjes is van minder belang.
Manueel of elektrisch, vervang je tandenborstel of borstelkopje 4 x per jaar, elk nieuw seizoen.
Ben je gevoelig voor gaatjes of voor tandvleesproblemen dan kan het zijn dat je tandarts je adviseert
om over te schakelen naar een elektrische tandenborstel.
Moet men de tong poetsen ?
Er wordt bij onze doelgroep niet aangeraden om de tong te poetsen ook niet af en toe !
Er zijn voorlopig niet voldoende aanwijzingen om aan te nemen dat het elimineren van bacteriën op
de tong zou bijdragen tot een verminderde cariësgevoeligheid of een verbeterde parodontale
toestand.
De nadruk ligt enkel bij goed en efficiënt tanden poetsen met een fluoridetandpasta.
Het derde achterste deel van de tong schrapen met een tongschraper wordt aangeraden bij halitose
of mondgeurproblematiek bij (jong)volwassenen.

Fluorideadvies 2013 van de Hoge Gezondheidsraad

Het ppm-verhaal is enerzijds niet simpel over te brengen en anderzijds volgen de fabrikanten deze
aanbevolen concentraties niet altijd.
We geven dus liever het eenvoudige advies: gebruik tandpasta aangepast aan je leeftijd.
Het grote verschil met de vorige Glim-jaren bestaat wel in de hoeveelheid tandpasta voor onze
kinderen basisonderwijs, namelijk 1 à 2 cm tandpasta i.p.v. een erwt grootte !
2
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TANDVRIENDELIJKE EET- EN DRINKGEWOONTEN

Het is belangrijk ’s morgens te ontbijten !
Boterham met choco, speculaaspasta, confituur bijvoorbeeld, maar ook Sugarflakes, Honeyballs of
ChocoPops kunnen we als tandarts goedkeuren, …. maar wel bij voorkeur met een goede portie
‘witte’ melk. Melk en kaasproducten zijn goed voor je tanden en ook noodzakelijk voor sterke
beenderen.
Hét belangrijkste punt is de nadruk te leggen om het ontbijt niet over te slaan !
Is fruitsap gezond ?
Fruitsap mag maar … het liefst maar één glas, één brikje, één flesje, … per dag.
Fruitsappen bevatten meer suikers dan men kan vermoeden en ook bij het 100% geperste fruitsap
zonder toegevoegde suiker. Suiker uit fruit is niet gezonder of minder schadelijk voor onze tanden
dan suiker uit bieten of uit suikerriet.
In een (sinaas)appel zitten er natuurlijke suikers, ongeveer evenveel als 4 suikerklontjes.
Om één glas (sinaas)appelsap te krijgen heb je het sap nodig van 2 tot 3 (sinaas)appels. Vandaar dat
een glas sap twee tot drie keer méér suiker bevat dan één stuk vers fruit, ook als er op de verpakking
vermeld staat ‘zonder toegevoegde suikers’!
Eet liever een verse (sinaas)appel of een ander stuk vers fruit: die bevatten meer vitaminen, meer
vezels, meer mineralen en geven sneller een verzadigingsgevoel.
Als wij fruit eten en kauwen komt ook de speekselproductie maximaal op gang en zal ons speeksel de
suikers en zuren verdunnen, neutraliseren en wegspoelen.
Vers geperst fruitsap is beter dan fruitsap die je in de winkel koopt ?
Fruitsap dat je zelf perst en dan onmiddellijk uitdrinkt bevat veel méér vitaminen dan alle andere.
Een bijkomend voordeel van zelf geperst fruitsap bestaat er in dat het enige moeite vraagt en je
hierdoor een drempel creëert. Een brikje fruitsap nemen, een glaasje uitschenken uit een fles
fruitsap in de koelkast is gemakkelijk.
Voor de rest kan het even zoet en zuur zijn dan de aangekochte fruitsappen.
Als fruitsap niet goed is , is dan fruit ook niet goed voor onze tanden ?
Fruit kan zoet of zuur zijn of beide. In eerste instantie misschien niet de beste vriend van onze
tanden…maar zeker geen vijand ! Moeder natuur heeft onze mond en onze tanden voldoende
bewapend om dit aan te kunnen en ons speeksel speelt hierin een cruciale rol. Als wij fruit eten en
kauwen komt de speekselproductie maximaal op gang en zal ons speeksel de suikers en de zuren
verdunnen, neutraliseren en wegspoelen.
Twee à drie stukken vers fruit eten per dag is prima en behoort tot een gezond voedingspatroon.
Fruitdrankjes en fruitsappen, zijn geen goede vervangers omdat ze minder vezels of vitaminen
bevatten, de honger minder stillen en de speekselproductie minder stimuleren.
3
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VARIA 3e graad LO / SO

Light drankjes ?
Het advies voor kinderen is drink water en ‘witte’ melk. Beperk fruitsappen, smooties etc. tot eentje
per dag (eet liever vers fruit!) en maar zéér af en toe eens een frisdrank !
Op die manier maakt het niets uit of het hier gaat over de gewone, de light, de zero, of de recentste
semi-light versie met Stevia.
Vanaf de 3e graad wordt de term ‘tanderosie’ geïntroduceerd en kan men alle frisdranken hiermee
associëren. Maar gezien bij de adolescenten energiedranken, sportdranken en lightdranken aan
belang winnen, is het hier belangrijk de mogelijke schadelijkheid van deze dranken te benadrukken.
Het is niet onze rol om standpunten in te nemen over aspartaam, Stevia of andere zoetstoffen.
Er telt eigenlijk maar één hoofdboodschap: ‘DRINK WATER’ !
Water is de beste dorstlesser en de enige drank die je de hele dag door onbeperkt mag drinken.

Zijn spoelmiddelen nuttig ?
Een mondspoelmiddel kan wel wat losse bacteriën wegspoelen en zelfs doden maar het neemt de
tandplak niet weg, het vervangt het poetsen niet!
Tenzij op aanraden van je tandarts, is mondspoeling is overbodig.
Wil je een mooie glimlach, gezond tandvlees en een frisse adem dan blijft de essentie poetsen en
eventueel flossen.

Is het bleken van je tanden schadelijk ?
Bleachingsystemen werken op basis van een actieve bleekgel die door een chemische reactie de
kleurstoffen in de tand wegtrekken. Bleken is nooit helemaal onschuldig omdat een bleekgel altijd
een bijtend product is.
Zelf bleken met producten die je op het internet koopt of in speciale boetieks is dus niet zonder risico
en kan gevaar inhouden voor je gezondheid: zo kan een bleekgel die verkeerd wordt gebruikt
wonden veroorzaken op het tandvlees, lippen en zelfs in de slokdarm.
Neem geen risico’s en vraag altijd eerst raad aan je eigen tandarts. Die kan je correct adviseren over
de mogelijkheden. Enkel tandartsen kunnen de streng gecontroleerde bleekproducten aankopen en
er voor zorgen dat je tanden veilig gebleekt worden.
Een Europese richtlijn verbiedt bleken onder de leeftijd van 18 jaar.

4
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Kleuterklassen: Cas en Kato.
De tandarts is de belangrijkste persoon om (sensibilisering) tanden poetsen te ondersteunen. De
ervaring is dat scholen het als een meerwaarde zien dat de tandarts aanwezig is.
Voor individuele vragen doorverwijzen naar de huistandarts.
Streven naar uniforme adviezen en mededelingen is een must
De vertelplaten voor eerste kleuterklas wordt niet altijd gebruiken. Andere teams gebruiken wel
enkele platen met de hoofdboodschappen. De medewerking en de werking van de leerkracht
achteraf speelt een rol. Belangrijk is dat de teams zich inleven en meegaan in de leefwereld van de
kinderen (vb.: tandenborstel voor Juul).
Visueel werken voor kleuters dus met platen of via visualisatie box of poppen is zeer belangrijk. Ze
begrijpen niet altijd de begrippen (boven, buiten en binnenkant).
Taalgebruik voor kleuters hebben alle teams leren gebruiken. Tandartsen zijn nu eenmaal geen
pedagogen. Dankzij door de ervaring en de opbouwende suggesties van de leerkrachten kunnen de
tandartsen en assistenten al goed omgaan met kleuters.
De reacties en verslagen van de kleuterscholen zijn zeer positief. Vinden het belangrijk dat externe
komt met informatie. Meerwaarde.
Scholen zitten als het ware te wachten op dit project. Er is veel vraag vanuit de scholen maar ook van
de Logo’s en de provincies
Poetseninstructies:
 Makkelijker aan de hand van spiegel (werd uitgeprobeerd in een school)
 Boodschap: Binnen buiten en bovenop zijn begrippen dat kleuters soms moeilijk begrijpen.
Dus aanleren hoe borstel vasthouden en tonen dat tanden achteraan moeten gepoetst
worden.
Op vraag van scholen om de ouders ook uit te nodigen op moment van sensibilisering kunnen we
alleen maar positief op reageren. Maar de school moet dit zelf beslissen. De scholen kennen de
ouders beter en sommige scholen hebben hier blijkbaar goede ervaring mee.
De brief voor ouders is een pluspunt in het sensibiliseren
Lager onderwijs
1ste graad.
De boodschap en inhoud van de PPt is goed. Spoelen met weinig water zou misschien ook best
afgebeeld worden.
Het niveau van de klas is verschillend. Zo kon in een 1ste leerjaar al uitgelegd worden wat zuur doet
met de tanden door een voorafgaand experiment van de juf. ( tand in cola vergelijken met tand in
water).
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Misschien toch in de boodschap meer benadrukken dat melktanden ook belangrijk zijn en goed
gepoetst moeten worden. Ook aandacht voor de eerste molaar.
Poetsinstructie:
 Aandacht voor laatste tand dikwijls al def. tand.
2de graad
PPt is prima maar hier verwachten de kinderen dikwijls al realistischer beeld vb. vraag naar hoe
bacteriën eruit zien. Ook realistische beelden rond hoeveelheid suikers in cola.
Hier wordt door de teams ook heel visueel gewerkt.
Vele teams bouwen ook een moment voor overleg tandarts en assistent in.
De hoeveelheid kinderen die men kan sensibiliseren is max. 2 klassen.
Poetsinstructie:
 Droog poetsen wordt niet als een probleem ervaren. Bij bloedend tandvlees worden de
kinderen gerust gesteld en uitgelegd wat dit betekend.
3de graad.
We zien dat de motivatie dikwijls minder is. Een mogelijke piste zou zijn Quizzen maar is logistiek te
moeilijk. We kunnen dit navragen aan personen die hier ervaring mee hebben.
Taalbarrière is soms een probleem. In sommige klassen zijn veel niet-belgen. Door het visuele van
PPT is dit vaak opgelost.
Medewerking leerkracht is een belangrijk punt. Individueel bepalen ze op die manier het succes.
Sensibilisering om de twee jaar ??.
Bijzonder onderwijs.
Moeilijke groep. Worden op maat aangepakt aan de hand van de aanwijzingen die de leerkracht
geeft. Scholen spelen hier een belangrijke rol in vooraf doorgeven van niveau en hoe aanpakken.
Leuk wel om met te werken. Dit is de meest dankbare groep. De scholen zijn enorm enthousiast en
dankbaar.

Verslag: Jean-Paul Souffriau
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“Met dank voor
dit professioneel
sensibiliseringsproject.
Een goeie begeleiding, bondig
en goed georganiseerd. Dit project
loopt al enkele jaren op onze
school en we hopen dat dergelijke
gezondheidseducatie kan
blijven!”

“Heel tof! De
kleuters waren erg
betrokken en achteraf
heel enthousiast om
thuis te poetsen met hun
nieuwe tandenborstel
en zandloper!”

“Aan gans de ploeg van
Glimlachen een hele dikke
proficiat voor de heel leerrijke
aanpak rond het tandenpoetsen.
De kleuterjuffen waren uiteraard zeer
opgetogen na de eerste kennismaking met
de werking van Glimlachen. Wij hopen
ten stelligste dat de organisatie het nut
van de sensibilisering blijft inzien naar
volgende jaren toe. Nogmaals heel erg
bedankt en hopelijk tot volgend
schooljaar!”

“Ook wij waren super
tevreden! Leerkrachten
vonden het concept zeer goed en
alle doelstellingen werden bereikt! Onze
leerlingen hebben veel bijgeleerd en lieten
heel trots hun geschenkje zien, waarvoor onze
dank. Wat ons toch wel opviel is dat vele kinderen
's morgens hun tanden niet poetsen en dat dit
niets te maken heeft met al dan niet kansarme
gezinnen. Wij willen zeker volgend schooljaar
opnieuw inschrijven. Ook wil ik u nog bedanken
voor de tas met al het didactisch materiaal
en de boeken.”

“Ik ben heel tevreden over
het bezoek. Het feit dat er
een tandarts bij was, vond ik een
meerwaarde. De leerlingen hebben
heel veel materiaal gekregen.
Wij gaan binnen 2 weken
op boerderijklas en daar kan
het materiaal alvast
gebruikt worden.”

Enkele reacties van scholen
naar aanleiding van
het bezoek van Glimlachen.be

VVTMAGAZINE MAART 2014
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“Tijdens een
kringgesprek van
verschillende leerlingen heb
ik gehoord dat ze thuis GEEN
tandenborstel hebben. Basiskennis over
tanden is er niet, zelfs niet in een zesde
leerjaar. Bij elke groep van de lagere school,
stelde ik tijdens het stukje over tandenpoetsen,
de vraag wie die ochtend de tanden had gepoetst?
In het zesde leerjaar waren er van de
18 leerlingen, 14 die NIET gepoetst hadden!
Alle leerkrachten beloofden de leerlingen
verder te stimuleren en te motiveren
voor een goede mond- en
tandhygiëne.”
“In de school van vandaag
waren het vooral kinderen van
Afrika, Pakistan, zigeuners (Roma),
China... dus met handen en voeten alle
punten aangehaald. Ook in deze school
weer enkele leerlingen die niet wisten wat
er met een tandenborstel moest gebeuren.
Eén van de leerlingen vertelde dat
de tandenborstel gedeeld werd met
de ouders. Er was 1 tandenborstel
voor het ganse gezin!”

Uit de verslagen
van de assistenten
van Glimlachen.be

“Langs
deze weg wil ik
jullie proficiat wensen met dit
prachtige initiatief en hartelijk
danken dat we hieraan mochten deelnemen.
We werken dagelijks mee aan 'gezonde
voeding', door onze kleuters 'verplicht' fruit te
laten meebrengen voor elke voormiddagspeeltijd.
Tandpreventie en gezonde voeding begint best
in de kleuterschool om op die manier een goede
gewoonte te kweken voor later.
We hopen dan ook dat dit initiatief mag blijven
bestaan. Ons schoolteam en onze kleuters zijn
er alvast razend enthousiast over! Nogmaals
dank aan de enthousiaste medewerkers
die we hier mochten ontvangen en
hopelijk tot volgend jaar!”

“Het was supertof!
De kleuters kregen het
gevoel niet bang meer te zijn
van de tandarts en vooral hoe
belangrijk poetsen is. Zeker voor
herhaling vatbaar. Chapeau
voor de organisatie!!”

VVT FOR KIDS
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Vandaag heeft
zowel klein als groot
kunnen genieten van een
fantastische activiteit rond het thema
mondhygiëne. Zowel de tandarts als de
tandartsassistente wist iedereen bij deze
doe-activiteit te betrekken. In iedere klas
werd aangepast materiaal achtergelaten zodat
we verder kunnen werken rond het thema.
Elk kind kon naar huis met een volledig
tandenpoetssetje, de kleuters zullen
dit de volgende dagen in de klas
uitproberen. Alvast bedankt
voor deze beleving.

Ik heb veel
positieve reacties
gekregen van ouders.
Heel erg bedankt voor
dit mooie initiatief!

Onze leerkrachten
waren zeer enthousiast.
Het was voor ons de eerste
keer, dit is zeker voor herhaling
vatbaar! Het is een knap
project en een zeer zinvolle
sensibiliseringscampagne!

Ik heb enkel positieve
boodschappen ontvangen
van de leerkrachten. Een
hele dikke merci aan jullie en
een dikke dankjewel dat wij
mochten meegenieten van het
prachtige project!

Zeer goed initiatief! Goede
organisatie en timing, vlotte
communicatie. Zeer spontane en
kindvriendelijke mensen. Tof dat we de
vertelplaten van de kleuters mogen houden,
zo loopt het project ook later verder in de
klassen. Ouders waren ook enthousiast, de
zandlopers worden thuis intensief gebruikt.
Kinderen hebben al gevraagd of de tandarts
nog eens terugkomt. Kortom, een zeer
geslaagd project en voor herhaling
vatbaar.

Enkele reacties van scholen
naar aanleiding van
het bezoek van Glimlachen.be

Perfecte
voorstelling!
Iedereen was
vol lof!

Vlotte spreekster en
aangepast aan de leeftijd.
Mooi didactisch materiaal.
Interactie met de kinderen. Mooi hoe
de tandarts samen met de kinderen
de tandenborstel juist leert hanteren en
droog poetst! Voor sommige kinderen is
het gratis pakketje met tandenborstel
zeker een eerste aanzet om te
beginnen aan de dagelijkse
tandhygiëne. Proficiat!!

VVTMAGAZINE MEI 2014

Proficiat
aan het team
dat onze kleuters
begeleidde in de klas. Ze
deden dit vol enthousiasme,
geduld en liefde voor hun job!
Hopelijk komen ze volgend
schooljaar weer terug!
Hartelijk dank!
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Uit de verslagen
van de assistenten
van Glimlachen.be

Als ik
tandenborstels
uitdeel, vertel ik er altijd bij
dat die tandenborstel voor hen is.
Dat het niet de bedoeling is dat ze daar
hun haar mee borstelen of hun schoenen
mee poetsen en dat die ook niet voor hun
Opnieuw een
broer, zus, mama of papa is. Er stak een
hartverwarmende dag
jongentje z'n vinger op en die vroeg of die
met soms vreemde vragen: De
borstel echt wel voor hem was want, zo
tandarts kreeg van een leerling de
vertelde hij, hij kreeg altijd de borstel
vraag of hij de tanden die pijn deden
van z'n grote broer. Z'n mama
eruit kon halen. Een ander kind vroeg
waste die dan wel af.
me of ik op een papiertje wilde
schrijven dat een bezoek aan de
tandarts echt nodig is...

Dit is een
school in een buurt
waar echt armoede troef is... De
leerlingen komen uit kansarme gezinnen
(veel van hen zijn Roma-kinderen). Opnieuw
vele kinderen gezien die NOOIT de tanden
poetsen! Verschillende kinderen komen regelmatig
bij de verpleegster huilen omdat ze het niet meer
kunnen uithouden van de tandpijn! De directeur en de
leerkrachten weten zeer goed dat hygiëne een zeer
groot probleem is op deze school. De tandarts en ik
hebben vandaag ons uiterste best gedaan om onze
boodschap goed en vooral verstaanbaar te laten
overkomen. Het minste dat zou blijven
hangen bij deze leerlingen zou ons al
zeer gelukkig maken!
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