
INFORMATIEFOLDER VOOR 
PATIËNTEN

Een gezonde mond



Mondhygiëne bij kinderen

VANAF WANNEER TANDEN POETSEN?

Vanaf de doorbraak van de eerste melktand kan je al 
starten met tanden poetsen.

Op die manier worden kinderen al op jonge leeftijd 
met dit dagelijks ritueel vertrouwd gemaakt.

HOE VAAK POETSEN?

Tot de leeftijd van twee jaar volstaat één keer 
poetsen per dag.

Nadien twee keer per dag, ‘s morgens na het ontbijt en 
‘s avonds voor het slapengaan.

JUIST POETSEN

Bij kinderen volstaat de horizontale schrobmethode als 
poetsbeweging.

Deze methode is vrij eenvoudig, makkelijk aan te leren 
en volstaat voor het reinigen van een melkgebit.

Vanaf de leeftijd van 8 à 10 jaar kan je cirkelvormige 
bewegingen aanleren.



Neem voldoende tijd voor het 
tandenpoetsen, poets minstens twee 
minuten.

GEBRUIK VAN TANDPASTA

Een beetje tandpasta, ongeveer de grootte van een 
erwt volstaat.

Te veel tandpasta gaat schuimen, zodat je minder goed 
ziet waar je poetst.

Vanaf 6 jaar mag je een halve tot één centimeter 
tandpasta gebruiken.

Kies een tandpasta met fluoride. Fluoride zorgt voor de 
versteking van het glazuur.

DE JUISTE TANDENBORSTEL

Kies een tandenborstel aangepast aan de leeftijd

Kies een (kinder) tandenborstel met een kleine 
borstelkop en zachte haren.

Elektrisch poetsen kan een hulpmiddel zijn om 
kinderen tanden te leren poetsen.

Er zijn speciale elektrische tandenborstels met 
aangepaste opzetborstels voor elke leeftijd.



NAAR DE TANDARTS

Tweemaal per jaar op controle bij de tandarts gaan is 
geen overbodige luxe.

VERANTWOORD SNOEPEN

Het is voor een gezond gebit vooral belangrijk het 
aantal keren op een dag dat gesnoept wordt te 
beperken.

In de praktijk komt het erop neer dat het beter is een 
hand snoepjes in één keer op te eten in plaats van over 
de hele dag snoepjes te nemen.

Beperk ook het drinken van frisdranken, 
vruchtensappen, sportdrankjes en limonades.

TIP: Geef niet altijd snoep als beloning, 
maar zoek naar alternatieven



MAAK TANDENPOETSEN LEUK

• Geef tanden poetsen een plaats in het ochtend– en 
avondritueel. Gewoontes werken.

• Laat uw baby al vroeg wennen aan een 
tandenborstel.  
Gebruik een babytandenborstel. 
Uw kind zal het automatisch naar de mond brengen 
en erop knabbelen.

• Geef het goede voorbeeld en poets samen met uw 
kind de tanden.

• Laat uw kind zelf een tandenborstel uitkiezen of zelf 
de tandpasta op de borstel doen.

• Vertel een verhaaltje of zing een liedje, zo zijn de 
twee poetsminuten zo om.

• Er bestaan tegenwoordig heel wat gratis apps die 
uw kind helpen bij het tanden poetsen.
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