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Je mondgezondheid heeft een invloed op je lichaam. 
Bacteriële infecties in de mond kunnen zorgen 
voor een verergering of versnelling van een andere 
aandoening. Een gezonde mond heeft dus heel wat 
voordelen!

Om je tanden en tandvlees gezond te houden, is 
een goede mondverzorging belangrijk. Dagelijkse 
verzorging en regelmatig een bezoek aan de tandarts 
zijn dan ook noodzakelijk voor een goed gebit. Leer 
kinderen reeds vanaf jonge leeftijd een goede mond
verzorging aan: hoe eerder we beginnen de tanden te 
poetsen, hoe beter de basis voor gezonde tanden op 
latere leeftijd.

Inleiding
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Na elke maaltijd of tussendoortje zet tandplak zich 
vast op de tanden. Als we tandplak niet verwijde
ren, kunnen er zich na enkele dagen mineralen in 
afzetten waardoor de tandplak begint te verkalken 
en tandsteen ontstaat. Deze laag vormt de ideale 
aanhechtingsplaats voor nieuwe plak en maakt een 
efficiënte mondhygiëne moeilijker. 

Als je je tanden niet regelmatig poetst, kan tandplak 
verantwoordelijk zijn voor het ontstaan van tand
bederf en tandvleesaandoeningen, zoals cariës of een 
tandvleesontsteking. Op termijn kan zelfs het steun
weefsel rond de tandwortel(s) afbreken.

Waarom de  
tanden poetsen?
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Om tandplak te verwijderen is het belangrijk de  tanden 
dagelijks minstens tweemaal gedurende minimaal 2 
minuten grondig te poetsen met een bolletje tand
pasta ter grootte van een erwt. Eén keer ’s ochtends 
en één keer voor het slapengaan. Kies voor tandpasta 
met fluoride. Gebruik een tandpasta aangepast aan je 
leeftijd. Omdat tanden in de ontwikkeling erg  gevoelig 
zijn aan grote hoeveelheden fluor, gebruik je voor 
kinderen best kindertandpasta. Deze bevat minder 
fluoride dan tandpasta voor volwassenen. 
Flos ook dagelijks om tandplak te vermijden.

Bij kinderen kun je het beste tijdens elke levensfase 
op een specifieke manier aandacht besteden aan het 
poetsen van de tanden:
  vanaf de doorbraak van de eerste tandjes moet 

je de tanden zeker één keer per dag poetsen met 
een beetje peutertandpasta;

  vanaf 2 jaar kan het kind zelf, onder begeleiding 
van de ouders, twee keer per dag de tanden 
poetsen;

  vanaf 6 jaar mogen kinderen een gewone fluoride
tandpasta gebruiken.

Poets eenmaal per dag nog eens na tot je kind 10 jaar 
is. Zorg tijdens het napoetsen dat je een goed zicht 
in de mond hebt en het hoofd van je kind voldoende 
ondersteuning heeft. 

Maak kinderen op een speelse wijze vertrouwd met 

Een goede  
mondverzorging
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tandenpoetsen. Maak van tandenpoetsen een leuk 
ritueel. Vertel een verhaaltje of zing een liedje gedu
rende 2 minuten. Laat je kind zelf een tandenborstel 
uitkiezen en laat het zelf tandpasta op de borstel 
doen. 

Tijdens het doorbreken van tanden en bij het wisselen 
zijn er gevoelige plekken in de mond. Ook als tanden
poetsen pijn doet, blijft een goede mondhygiëne 
noodzakelijk!

Draagt je kind een beugel? Besteed dan extra veel 
aandacht aan het (na)poetsen. Tussen de beugel en 
de tanden blijft namelijk gemakkelijk tandplak zitten. 
Geef zelf het goede voorbeeld. 

Ontdek onze poetskalender

Iedere ochtend en avond, na de poetsbeurt kan 
je kind een symbool op de poetskalender 
inkleuren. Zo wordt het poetsen van je tanden 
een dagelijkse gewoonte. 

Vraag ernaar in je 
plaatselijke kantoor 
van LM.
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Zo poets je het best je tanden:
  de tandvlakken (voorkant) poets je tijdens de 

kinderjaren het best van links naar rechts. Bij een 
volwassene is een ronddraaiende beweging het 
best;

  de binnenvlakken poets je het best met een op
waartse poetsbeweging;

  de kauwvlakken (bovenkant) poets je het best met 
een zijwaartse beweging. 

Belangrijk bij het tandenpoetsen is om de overgang 
van het tandvlees naar de tand goed schoon te 
maken. Hou de tandenborstel daarom op de overgang 
van het tandvlees naar de tand in een hoek van 45°.

De meerderheid van de bacteriën die zorgen voor een 
slechte adem zitten op je tong. Poets daarom ook 
steeds je tong!
Poets gedurende minimaal 2 minuten. Druk niet te 
hard op je tandenborstel, dit kan namelijk het tand
vlees beschadigen.

Reinig om tandplak te vermijden ook de ruimte tussen 
de tanden met flosdraad, interdentale borsteltjes 
(ragers) of tandenstokers. 
In het begin is flossen soms moeilijk en pijnlijk. Het 
tandvlees gaat gemakkelijk bloeden omdat het nog 
ontstoken is. Als je dagelijks flost, verdwijnt de ont
steking, en dus ook het bloeden, en wordt het minder 
pijnlijk. Bloedend tandvlees kan ook het gevolg zijn 
van een verkeerde techniek. 

Tips voor een goede 
mondverzorging

6



Een aantal vuistregels voor de beginnende flosser: 
  neem ongeveer 45 cm flosdraad, draai hem rond 

de middelvingers van beide handen en houd 5 cm 
draad vrij tussen je vingers. Glijd de flosdraad tot 
waar twee tanden elkaar raken;

  trek de flosdraad strak naar één kant in een 
Cvorm en beweeg hem zachtjes heen en weer. 
Doe hetzelfde voor de andere kant;

  ga op deze manier je hele gebit af en gebruik voor 
elke tussenruimte een nieuw stukje flosdraad.

Ragers bestaan in verschillende vormen en dikten. Ze 
zijn geschikt om grotere ruimtes tussen tanden, slecht 
geplaatste tanden of brugelementen te reinigen.

Als je genoeg ruimte tussen de tanden hebt, kun je 
tandenstokers gebruiken om tandplak te verwijderen. 
Een goede tandenstoker is gemaakt van hout, in een 
driehoekige vorm met een platte kant en lopend in 
een punt. Deze tandenstokers kunnen verschillen in 
dikte en smijt je weg na eenmalig gebruik. Opgelet: 
cocktailprikkers zijn niet bedoeld om je tanden mee 
schoon te maken!

Met een tandplakverklikker kun je controleren of 
je tanden goed gepoetst zijn. Kauw na het tanden
poetsen op de tablet, verspreid de kleurstof over je 
tanden en spoel overtollige kleurstof weg met een 
slokje water. De plekken op je tanden geven aan waar 
nog tandplak zit. 
Ga minstens één keer per jaar naar de tandarts, ook al 
heb je geen pijn of problemen. Voor kinderen worden 
twee tandartsbezoeken per jaar aangeraden. Enkel 
een tandarts kan tandsteen volledig verwijderen en 
onmiddellijk ingrijpen bij andere tandproblemen. Door 
een  vroegtijdige ingreep kun je dure behandelingen 
vermijden.
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1) Gezond eten en drinken

Niet alleen wat je eet en drinkt heeft een invloed op 
je gebit. Ook hoe vaak je eet en/of drinkt en hoe lang 
zure producten in je mond zijn, hebben een invloed. 
Eet maximaal vijf keer per dag (drie hoofdmaaltijden 
en twee tussendoortjes), zodat je gebit tijd en rust 
heeft om zich te herstellen. Fruitsappen en frisdran
ken (ook light dranken) zijn niet tandvriendelijk! Ze 
bevatten veel zuren die de tanden kunnen aantasten. 
Drink je toch fruitsap of frisdrank? Drink dan je glas in 
één keer uit zodat de blootstelling aan zuren beperkt 
wordt tot één moment. Of drink het bij de maaltijd, 
door de grote hoeveelheid speeksel neutraliseren en 
verdunnen de zuren gemakkelijker. Maar nog beter is 
om water en magere, ongesuikerde melk te drinken. 
Let bij kinderen op met zuigflescariës. Vaak drinken 
aan een zuigfles met een zoete drank, ook melk, kan 
het gebit aantasten. Als je je kind ook ’s nachts een 
fles meegeeft in bed is de schade nog groter.  
’s Nachts daalt namelijk de speekselproductie waar
door de beschermende werking verdwijnt.

2) Tandenpoetsen

Een goede tandenborstel heeft een rechte steel die 
goed in de hand ligt en een klein borstelkopje. Voor 
de hardheid van de haren is een medium of een 
soft borstel aangeraden. Gebruik voor kinderen een 
tanden borstel met een kleine borstelkop zodat je 

Algemene tips  
om tandproblemen  

te voorkomen
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 makkelijker aan alle tanden kunt. Poets je elektrisch? 
Volg met je tandenborstel de vorm van elke tand en de 
ronding van het tandvlees en houd je borstel enkele 
seconden tegen elke tand. Voor kinderen bestaan er 
speciale elektrische tandenborstels en opzetborstels. 

Poets je tanden steeds met je eigen tandenborstel en 
deel deze niet met iemand. Spoel de borstel na het ge
bruik grondig onder lauw stromend water, droog de kop 
goed en plaats hem rechtop in een houder of beker. 
Een nieuwe tandenborstel verwijdert ongeveer 30 % 
meer tandplak dan een oude tandenborstel waarvan 
de haartjes alle richtingen uitstaan. Vervang daarom 
je tandenborstel na 3 maanden, bijvoorbeeld bij elk 
seizoen, of eerder wanneer hij tekenen van slijtage 
begint te vertonen. Bepaalde tandenborstels  hebben 
in de borstelharen een kleurenindicator die de 
slijtage graad aanduidt. 

Flos na het eten, maar wacht na elke eetmoment 
minstens een half uur om je tanden te poetsen zodat 
speeksel de zuren kan neutraliseren en de tanden zich 
kunnen herstellen. 

3) Tandartsbezoek

Het eerste tandartsbezoek vindt het best plaats op de 
leeftijd van 2 jaar. Ga je pas naar de tandarts wanneer 
er al een probleem is, dan is de kans groot dat je 
kind de tandarts steeds beschouwt als iets negatiefs. 
Wanneer je tweemaal per dag je tanden poetst en 
flost, ga je het best eenmaal per jaar op controle bij 
de tandarts, ook al heb je geen pijn of problemen. 
Voor kinderen worden twee tandartsbezoeken per jaar 
aangeraden. Ben je gevoelig voor gaatjes, tandvlees
ontsteking en de aanmaak van tandsteen? Dan kan je 
tandarts je aanraden om vaker op controle te komen. 
Overleg dit met je tandarts. 9



Ga na of je tandarts geconventioneerd is of niet. 
Geconventioneerde tandartsen houden zich aan de 
 tariefafspraken tussen de ziekenfondsen en de tand
artsen, terwijl ongeconventioneerde tandartsen vrij 
hun tarieven kunnen bepalen. Zorgverleners kunnen 
ook gedeeltelijk geconventioneerd zijn. Deze aanvaar
den de tariefafspraken, maar rekenen enkel op be
paalde plaatsen of tijdstippen het officiële tarief aan. 
Tandartsen zijn verplicht om hun conventiestatus uit 
te hangen in hun wachtkamer. Je kunt de conventie
status van zorgverleners verkrijgen bij je ziekenfonds 
of online controleren via de website van LM.

4) Niet roken

Alles wat direct in aanraking komt met tabaksrook 
kan schade oplopen. Van roken worden je tanden geel 
en krijgt je adem een vieze geur. Ook hebben rokers 
vaak meer tandplak en tandsteen dan nietrokers, 
waardoor ze meer kans lopen op tandvleesontste
kingen. Roken onderdrukt de verschijnselen van een 
tandvleesontsteking waardoor tandvleesontstekingen 
bij rokers makkelijker over het hoofd gezien worden. 
Hierdoor kan het zich ongemerkt uitbreiden en zelfs 
het kaakbot aantasten.

De kans op mislukking bij het plaatsen van een 
implantaat is bij rokers bijna drie keer groter dan bij 
nietrokers. Veel tandartsen zijn daarom terughoudend 
om implantaten te adviseren bij rokers.
Ook de ontwikkeling van kanker in de mondholte is 
bij rokers twee tot vier maal groter.

Als je stopt met roken zullen deze effecten snel ver
minderen en loop je minder risico op al deze proble
men dan iemand die blijft roken.
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Wens je meer informatie over andere gezondheids
onderwerpen, zoals gezonde voeding bij kinderen, 
beweging, enz.? Ga dan langs bij het kantoor van LM 
en vraag naar onze gezondheidsbrochures of down
load ze gratis op www.lm.be. 

!
Vergeet je zeker niet te abonneren op onze 
tweemaandelijkse gezondheidsnieuwsbrief via 
onze website. 

Interessante websites

Vlaams kenniscentrum Mondgezondheid   
www.gezondemond.be

Verbond der Vlaamse Tandartsen – www.tandarts.be 
Kind en Gezin – www.kindengezin.be

Meer informatie
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LM MUTPLUS.be
Koninginneplein 5152  1030 Brussel
 02 209 48 11   02 219 01 54
 info@mutplus.be 

LM Oost-Vlaanderen
Brabantdam 109  9000 Gent
 09 223 19 76   09 224 11 74
 info.ov@lm.be

LM Plus
Kalkoven 22  1730 Asse
 0800 17 417
 info@lmplus.be

Ontdek LM op  
www.lm.be

Deze en andere brochures zijn te verkrijgen bij je ziekenfonds


