Poetstips
• Gebruik een (peuter)tandenborstel met een kleine borstelͲ
kop en zachte haren. Druk niet te hard.
• 'ĞďƌƵŝŬŇƵŽƌŝĚĞ;ƉĞƵƚĞƌͿƚĂŶĚƉĂƐƚĂ͘

Tandenpoetsen
met kinderen

• DĂĂŬƚĂŶĚĞŶƉŽĞƚƐĞŶůĞƵŬ͘dŝũĚĞŶƐŚĞƚƉŽĞƚƐĞŶŬƵŶũĞĞĞŶ
verhaaltje vertellen, een liedje zingen, tellen of muziek
ĂĂŶǌĞƩĞŶ͘ƌǌŝũŶ;ŽŶůŝŶĞͿĚŝǀĞƌƐĞƉŽĞƚƐůŝĞĚũĞƐƚĞǀŝŶĚĞŶ͘
Kies iets dat 2 minuten duurt!
• DĂĂŬƚĂŶĚĞŶƉŽĞƚƐĞŶĂĂŶƚƌĞŬŬĞůŝũŬĞƌ͘>ĂĂƚũĞŬŝŶĚďŝũǀŽŽƌͲ
beeld zelf een tandenborstel uitkiezen of laat het zelf de
tandpasta op de borstel doen.
• >ĞƚŽƉĚĂƚũĞũĞŬŝŶĚƟũĚĞŶƐŚĞƚƉŽĞƚƐĞŶŐĞĞŶƉŝũŶĚŽĞƚ͘
Het lipbandje onder de bovenlip en het deel van de kaak
achter in de mond zijn bijvoorbeeld erg gevoelig.
• dŝũĚĞŶƐŚĞƚĚŽŽƌďƌĞŬĞŶǀĂŶƚĂŶĚĞŶĞŶďŝũŚĞƚǁŝƐƐĞůĞŶǌŝũŶ
ĞƌŐĞǀŽĞůŝŐĞƉůĞŬũĞƐŝŶĚĞŬŝŶĚĞƌŵŽŶĚ͘tĞĞƐǀŽŽƌǌŝĐŚƟŐ͕
maar blijf poetsen.
• DĞƚƚĂŶĚƉůĂŬǀĞƌŬůŝŬŬĞƌƐŬƵŶ
je controleren of de tanden
en kiezen goed zijn gepoetst.
Ze zijn te koop bij de drogist.

Tandplakverklikker

• Bij een kind tussen de 5 en 6
jaar breken de blijvende kiezen
door. Deze eerste blijvende
kiezen breken achter de laatste
ŵĞůŬŬŝĞǌĞŶĚŽŽƌ͕ǁĂĂƌĚŽŽƌǌĞ
ŵĂŬŬĞůŝũŬŽŶŽƉŐĞŵĞƌŬƚďůŝũǀĞŶ͘KŽŬǁŽƌĚĞŶǌĞŶŝĞƚĂƵƚŽͲ
ŵĂƟƐĐŚŵĞĞŐĞƉŽĞƚƐƚ;ǌŝĞƉůĂĂƚũĞͿ͘,ĞƚŝƐĚĂĂƌŽŵďĞůĂŶŐͲ
ƌŝũŬĚǁĂƌƐŽƉĚĞƚĂŶĚďŽŽŐƚĞƉŽĞƚƐĞŶ͘

Geef zelf het goede voorbeeld.
Poets 2x per dag 2 minuten.

Heb je nog vragen?
Neem dan contact op met je tandarts of mondhygiënist.
Deze folder is tot stand gekomen met aanbevelingen
ǀĂŶŚĞƚĚǀŝĞƐĐŽůůĞŐĞWƌĞǀĞŶƟĞDŽŶĚͲĞŶdĂŶĚǌŝĞŬƚĞ͘
Doel van de vereniging Ivoren Kruis is het bevorderen
van mondgezondheid.
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DĞĞƐƚĂůǁŝůůĞŶŬŝŶĚĞƌĞŶĂůŽƉǌĞĞƌũŽŶŐĞůĞĞŌŝũĚǌĞůĨŚƵŶ
ƚĂŶĚĞŶƉŽĞƚƐĞŶ͘ĂƚŝƐƉƌŝŵĂ͘^ƟŵƵůĞĞƌĚĂƚǀŽŽƌĂů͘DĂĂƌ
ǌĞƉŽĞƚƐĞŶŶŽŐŶŝĞƚŽǀĞƌĂůĞǀĞŶŐŽĞĚ͘ĂĂƌŽŵŝƐŚƵůƉŶŽĚŝŐ͊
'ŽĞĚƚĂŶĚĞŶƉŽĞƚƐĞŶŐĂĂƚŶŝĞƚǀĂŶǌĞůĨ͕ĚĂƚŵŽĞƚĞĞŶŬŝŶĚ
ůĞƌĞŶ͘ĞŝŶĨŽƌŵĂƟĞŝŶĚĞǌĞĨŽůĚĞƌŐĞůĚƚǀŽŽƌŬŝŶĚĞƌĞŶƚŽƚ
en met 12 jaar.

zorgt voor de versterking van het glazuur. Voor kinderen tot
en met 4 jaar zijn er speciale peutertandpasta’s. Hierin zit
ŵŝŶĚĞƌŇƵŽƌŝĚĞ͘'ĞďƌƵŝŬǀŽŽƌŬŝŶĚĞƌĞŶǀĂŶĂĨϱũĂĂƌŇƵŽƌŝĚĞͲ
ƚĂŶĚƉĂƐƚĂǀŽŽƌǀŽůǁĂƐƐĞŶĞŶ͘:ĞŬƵŶƚŽŽŬƚĂŶĚƉĂƐƚĂŐĞďƌƵŝŬĞŶ
ǁĂĂƌŽƉƐƚĂĂƚ͚ŬŝŶĚĞƌ͛ŽĨ͚ũƵŶŝŽƌ͛͘<ŝũŬĚĂŶĂůƟũĚŶĂĂƌĚĞůĞĞŌŝũĚ
ĚŝĞŚŝĞƌďŝũǁŽƌĚƚĂĂŶŐĞŐĞǀĞŶ;ďŝũǀŽŽƌďĞĞůĚϱͲϭϮũĂĂƌͿ͘

Poetsen…en nog eens poetsen
Kinderen tot ongeveer 10 jaar maken hun tanden en kiezen
nog niet echt goed schoon. Poets daarom de tanden en kiezen
ďŝũŬŝŶĚĞƌĞŶƚŽƚĚŝĞůĞĞŌŝũĚƚĞŶŵŝŶƐƚĞϭǆƉĞƌĚĂŐŶĂ͕ŽŽŬĂůƐ
ũĞŬŝŶĚĞůĞŬƚƌŝƐĐŚƉŽĞƚƐƚ͘DĞƚŚĞƚŶĂƉŽĞƚƐĞŶŵĂĂŬũĞƚĞǀĞŶƐ
ĚƵŝĚĞůŝũŬŚŽĞďĞůĂŶŐƌŝũŬĚĞǌĞĚĂŐĞůŝũŬƐĞǀĞƌǌŽƌŐŝŶŐŝƐ͘ŽǁŽƌĚƚ
ƚĂŶĚĞŶƉŽĞƚƐĞŶĞĞŶŐŽĞĚĞŐĞǁŽŽŶƚĞ͘KŽŬŶĂŚĞƚϭϬe jaar
ďůŝũŌŚĞƚďĞůĂŶŐƌŝũŬŽŵŚĞƚƚĂŶĚĞŶƉŽĞƚƐĞŶƚĞďĞŐĞůĞŝĚĞŶ
en te controleren.

Tandenpoetsen, hoe doe je dat?
Zet de tandenborstel recht op de tanden. Poets zachtjes en
ŵĂĂŬŬŽƌƚĞŚŽƌŝǌŽŶƚĂůĞďĞǁĞŐŝŶŐĞŶ͘KƉĚĞǌĞǁŝũǌĞƉŽĞƚƐũĞ
ĚĞƐĐŚĂĚĞůŝũŬĞƚĂŶĚƉůĂŬǁĞŐ͘ůƐũĞĞĞŶǀĂƐƚĞǀŽůŐŽƌĚĞĂĂŶͲ
ŚŽƵĚƚ͕ůĞĞƌũĞũĞŬŝŶĚƐǇƐƚĞŵĂƟƐĐŚƉŽĞƚƐĞŶ͘ŽŝƐĞƌŵŝŶĚĞƌ
ŬĂŶƐĚĂƚũĞƉůĞŬũĞƐŽǀĞƌƐůĂĂƚ͘WŽĞƚƐĂůƟũĚĚĞƌĂŶĚǀĂŶŚĞƚ
tandvlees mee. Begin achteraan bij de kiezen en ga via de
ƚĂŶĚĞŶŶĂĂƌĚĞŬŝĞǌĞŶĂĂŶĚĞĂŶĚĞƌĞŬĂŶƚ͘EĞĞŵĞƌĚĞƟũĚ
voor. Voor poetsen met een elektrische borstel geldt hetzelfͲ
ĚĞ͘:ĞŚŽĞŌĂůůĞĞŶǌĞůĨŐĞĞŶƉŽĞƚƐďĞǁĞŐŝŶŐĞŶƚĞŵĂŬĞŶ͘
Schuif de borstel langzaam over de tanden en kiezen. Poets
ook na als je kind een elektrische tandenborstel gebruikt.

Poets 2x per dag 2 minuten
Het is voor iedereen, dus ook voor (kleine) kinderen, belangͲ
ƌŝũŬŽŵϮǆƉĞƌĚĂŐϮŵŝŶƵƚĞŶĚĞƚĂŶĚĞŶƚĞƉŽĞƚƐĞŶ͘WŽĞƚƐ
͚ƐŽĐŚƚĞŶĚƐŶĂŚĞƚŽŶƚďŝũƚĞŶ͛ƐĂǀŽŶĚƐǀŽŽƌŚĞƚƐůĂƉĞŶŐĂĂŶ͘
WŽĞƚƐďŝũŬůĞŝŶĞŬŝŶĚĞƌĞŶ͛ƐŵŽƌŐĞŶƐĞŶ͛ƐĂǀŽŶĚƐ;ŶĂͿ͘>ĂĂƚũĞ
kind ook zelf zijn tanden poetsen, het kind moet het natuurlijk
ǁĞůůĞƌĞŶ͊>ĂĂƚŬŝŶĚĞƌĞŶĂůƐǌĞĞƌĂĂŶƚŽĞǌŝũŶďŝũǀŽŽƌďĞĞůĚ
͛ƐŵŽƌŐĞŶƐĂůůĞĞŶƉŽĞƚƐĞŶ͘WŽĞƚƐŝŶŝĞĚĞƌŐĞǀĂů͚ƐĂǀŽŶĚƐŶĂ͘
Vanaf 10 jaar kunnen de meeste kinderen zelfstandig poetsen,
ŵĂĂƌƚŽĞǌŝĐŚƚŽĨĞŶŚŽĞĚŝƚŐĞďĞƵƌƚ͕ďůŝũŌďĞůĂŶŐƌŝũŬ͘
Tandenpoetsen, waarmee doe je dat?
Gebruik een tandenborstel met een kleine borstelkop met
zachte haren. Zo kom je overal makkelijk bij. Zodra kinderen
een tandenborstel kunnen vasthouden, kunnen ze ook
ĞůĞŬƚƌŝƐĐŚƉŽĞƚƐĞŶ͘ƌǌŝũŶƐƉĞĐŝĂůĞĞůĞŬƚƌŝƐĐŚĞ
tandenborstels en opzetborstels voor kinderen.
Die zijn kleiner en daarom
geschikt voor de kinderͲ
mond. Poetsen met een
elektrische tandenborstel i
s juist leuk voor kinderen.
Het kan bijdragen aan de
ŵŽƟǀĂƟĞŽŵŚĞƚŐĞďŝƚŐŽĞĚ
te verzorgen. Kies een tandͲ
ƉĂƐƚĂŵĞƚŇƵŽƌŝĚĞ͘&ůƵŽƌŝĚĞ
Fluoridepeutertandpasta

Doorbraak blijvende kiezen
Bij een kind tussen de 5 en 6 jaar breken de blijvende kiezen
door. Deze eerste blijvende kiezen breken achter de laatste
ŵĞůŬŬŝĞǌĞŶĚŽŽƌ͕ǁĂĂƌĚŽŽƌǌĞŵĂŬŬĞůŝũŬŽŶŽƉŐĞŵĞƌŬƚďůŝũǀĞŶ͘
KŽŬǁŽƌĚĞŶǌĞŶŝĞƚĂƵƚŽŵĂƟƐĐŚŵĞĞŐĞƉŽĞƚƐƚ͘,ĞƚŝƐĚĂĂƌŽŵ
ďĞůĂŶŐƌŝũŬĚǁĂƌƐŽƉĚĞƚĂŶĚďŽŽŐƚĞƉŽĞƚƐĞŶ͘
Poets in een vaste volgorde volgens de 3 B’s:
Binnenkant, Buitenkant en Bovenkant.
Poets eerst de tanden in de onderkaak
1. Begin met de Binnenkant

hebben een speciale kleine borstelkop

4. Begin eerst weer aan de Binnenkant

5. Poetst dan de Buitenkant

ϲ͘ĞŶƚĞŶƐůŽƩĞŽǀĞŶŽƉ

De juiste poetshouding
Zorg ervoor dat je goed zicht in de mond hebt en er voldoenͲ
de steun is voor het hoofd van je kind als je (na)poetst.
WƌŽďĞĞƌƵŝƚǁĞůŬĞƉŽĞƚƐŚŽƵĚŝŶŐǀŽŽƌũŽƵŚĞƚƉƌĞƫŐƐƚŝƐ͘
Kleine kinderen kun je bijvoorbeeld ook op schoot nemen of
bijvoorbeeld liggend op het aankleedkussen of bed poetsen.
Ga schuin achter je kind
staan. Als je met je hand
de kin ondersteunt, rust
ŚĞƚŚŽŽĨĚƚĞŐĞŶũĞďŽǀĞŶͲ
lichaam. Buig een beetje
over je kind heen, zodat je
ŐŽĞĚǌŝĞƚǁĂĂƌũĞƉŽĞƚƐƚ͘
Of

2. Poets dan de Buitenkant

3. en daarna Bovenop
Elektrische tandenborstels voor kinderen

Poets vervolgens de tanden en kiezen in de bovenkaak

(de kauwvlakken)

Ga voor je kind staan en
laat het met het hoofd
bijvoorbeeld tegen de
muur rusten. Ondersteun
de kin met je ene hand,
ƚĞƌǁŝũůũĞŵĞƚĚĞĂŶĚĞƌĞ
poetst. Op deze manier kun
ũĞŐŽĞĚǌŝĞŶǁĂĂƌũĞƉŽĞƚƐƚ͘

