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Algemene informatie / inleiding 
Vanuit Huis van het Kind - Kortrijk werd beslist dat het thema mondzorg een prioriteit was om aan te 

werken gedurende de komende jaren. Er werd een werkgroep mondzorg opgericht met verschillende 

partners.  

Partners werkgroep mondzorg: Artevelde Hogeschool opleiding mondzorg, Bond Moyson, CLB Groeninge, 

CLB Mandel en Leie, CM, Kind & Gezin, Huis van het Kind - Kortrijk, Logo Leieland, VIVA-SVV, afgevaardigde 

van studieclub van Verbond Der Vlaamse Tandartsen.  

Vanuit de werkgroep werd een partner aangeduid om een actieplan mondzorg Kortrijk te maken. Logo 

Leieland ontwikkelde het actieplan in samenwerking met Artevelde Hogeschool en de coördinator Huis 

van het Kind - Kortrijk. Dit steeds in afstemming met de werkgroep mondzorg.  

Voordat het actieplan tot stand kwam, werden alle partners bevraagd via interview en enquête om na te 

gaan wat op heden gebeurt rond mondzorg en waar de hiaten en opportuniteiten zich bevinden. 

Daarnaast werden cijfers zoals bv. IMA bekeken. Ook werd een oplijsting gemaakt van gekende 

methodieken en best practices om mondgezondheid te promoten.  

Het actieplan is een 5 jarenplan, startend vanaf januari 2019. Jaarlijks zal de focus liggen op 20 maart: 

“Internationale dag van de mondgezondheid”. De doelgroep zijn kinderen vanaf het eerste tandje t.e.m. 

12 jaar én hun ouders/gezin. Jaarlijks worden acties vooropgesteld per leeftijdsgroep. Het actieplan groeit 

mee met de kinderen en jaar na jaar worden de doelgroepen van de voorbije jaren mee gestimuleerd om 

hun acties te herhalen/vernieuwen... In 2019 starten de kinderen vanaf hun eerste tandje t.e.m. 2,5jaar. 

In 2020 is de doelgroep peuter-kleuter, 2021 1-2leerjaar, 2022 3-4leerjaar, 2023 5-6leerjaar.  

Naast het algemeen actieplan wordt elk jaar een extra focus gelegd bij de kwetsbare groepen, daar 

wetenschappellijk bewezen is dat de gezondheidskloof groeit indien enkel methodieken gebruikt wordt 

per leeftijdscategorie zonder focus kwetsbare doelgroepen.  

Daarnaast werd een basis communicatieplan gemaakt voor de algemene bevolking om “20 maart 

internationale dag van de mondgezondheid” extra in de kijker te plaatsen.  

Het actieplan heeft 3 doelen voor ogen: 

- Vanaf 2 jaar preventief bezoek aan de tandarts of mondhygiënist (minder de focus op 

hoeveel/jaar) 

- Goede mondhygiëne door dagelijks 2 maal de tanden te poetsen 

- Goede mondgezondheidsgerelateerd gedrag bevorderen 
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Omgevingsanalyse 
Voor Kortrijk werd volgende data uit de IMA (InterMutualistisch Agentschap) databank gehaald:  

- tandartsbezoek  
- geen tandartsbezoek  
- tweejaarlijks tandartsbezoek, geen spoed of orthodontie 
- preventieve mondzorg 

 
De gegevens beslaan een periode van 2013 tot 2015. Er zijn gegevens beschikbaar voor de 
leeftijdscategorieën 3-4j en 5-14j, met een opsplitsing volgens ‘rechthebbenden algemeen’ en mensen 
met verhoogde tegemoetkoming. 
 

Mondzorg - Kortrijk 

 
2013 2014 2015 

Gemeent

e Kortrijk 

Provincie 

West-

Vlaandere

n 

Belgi

ë 

Gemeent

e Kortrijk 

Provincie 

West-

Vlaandere

n 

Belgi

ë 

Gemee

nte 

Kortrijk 

Provincie 

West-

Vlaanderen 

Belgi

ë 

Tandartsbezoe

k, 3-4 jaar 

8,9 10,3 10,3 10,1 11,1 11,1 13,1 13,2 12,4 

Tandartsbezoe

k, 5-14 jaar 

65,3 65,9 62,4 66,5 67,2 63,5 68,8 69,3 64,7 

Tandartsbezoe

k, 3-4 jaar, met 

vt 

4,6 5,4 5,9 4,1 5,8 6,6 4,9 6,9 7,2 

Tandartsbezoe

k, 5-14 jaar, 

met vt 

44,2 46,4 47,9 45,8 47,7 49,0 49,0 49,2 49,8 

Tandartsbezoe

k, 3-4 jaar, 

zonder vt 

9,7 10,8 11,3 11,2 11,6 12,1 14,9 13,9 13,7 

Tandartsbezoe

k, 5-14 jaar, 

zonder vt 

69,9 68,1 65,8 71,2 69,5 67,0 73,4 71,9 68,6 

Geen 

tandartsbezoe

k, 3-4 jaar 

65,3 64,0 64,9 59,6 60,7 63,0 54,9 55,3 59,7 

Geen 

tandartsbezoe

k, 5-14 jaar 

15,6 15,1 17,4 14,0 14,2 16,7 12,8 12,9 15,8 

Geen 

tandartsbezoe

k, 3-4 jaar, met 

vt, 

81,3 77,1 75,2 75,4 74,6 73,7 78,0 73,5 72,1 
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Mondzorg - Kortrijk 

 
2013 2014 2015 

Gemeent

e Kortrijk 

Provincie 

West-

Vlaandere

n 

Belgi

ë 

Gemeent

e Kortrijk 

Provincie 

West-

Vlaandere

n 

Belgi

ë 

Gemee

nte 

Kortrijk 

Provincie 

West-

Vlaanderen 

Belgi

ë 

Geen 

tandartsbezoe

k, 5-14 jaar, 

met vt 

29,7 28,0 26,3 26,8 26,3 25,4 23,1 25,3 24,6 

Geen 

tandartsbezoe

k, 3-4 jaar, 

zonder vt 

62,4 62,8 62,6 56,6 59,2 60,4 49,8 53,2 56,6 

Geen 

tandartsbezoe

k, 5-14 jaar, 

zonder vt 

12,4 13,6 15,2 11,0 12,7 14,4 10,3 11,2 13,4 

Tweejaarlijks 

tandartsbezoe

k, geen spoed 

of orthodontie, 

2-4 jaar 

24,7 26,0 25,4 29,4 28,4 26,6 32,5 33,0 29,5 

Tweejaarlijks 

tandartsbezoe

k, geen spoed 

of orthodontie, 

5-14 jaar 

80,0 80,1 77,0 81,1 80,9 77,5 82,7 82,7 78,8 

Tweejaarlijks 

tandartsbezoe

k, geen spoed 

of orthodontie, 

2-4 jaar, met vt 

13,9 16,7 18,0 17,9 18,1 18,9 16,0 19,5 20,6 

Tweejaarlijks 

tandartsbezoe

k, geen spoed 

of orthodontie, 

5-14 jaar, met 

vt 

64,1 65,3 66,5 66,3 66,1 67,0 68,7 67,5 67,9 

Tweejaarlijks 

tandartsbezoe

k, geen spoed 

of orthodontie, 

2-4 jaar, 

zonder vt 

26,7 26,8 27,1 31,7 29,4 28,5 36,0 34,5 31,7 
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Mondzorg - Kortrijk 

 
2013 2014 2015 

Gemeent

e Kortrijk 

Provincie 

West-

Vlaandere

n 

Belgi

ë 

Gemeent

e Kortrijk 

Provincie 

West-

Vlaandere

n 

Belgi

ë 

Gemee

nte 

Kortrijk 

Provincie 

West-

Vlaanderen 

Belgi

ë 

Tweejaarlijks 

tandartsbezoe

k, geen spoed 

of orthodontie, 

5-14 jaar, 

zonder vt 

83,6 81,9 79,7 84,5 82,8 80,3 86,1 84,8 81,8 

Preventieve 

mondzorg, 3-4 

jaar 

6,4 7,5 6,9 7,2 8,4 7,5 9,2 9,7 8,3 

Preventieve 

mondzorg, 5-

14 jaar 

42,7 41,9 36,0 44,8 43,4 37,4 47,4 46,0 39,2 

Preventieve 

mondzorg, 3-4 

jaar, met VT 

3,3 2,9 2,6 3,3 4,0 3,1 3,5 4,6 3,4 

Preventieve 

mondzorg, 5-

14 jaar, met 

VT 

22,6 24,7 20,5 25,2 26,2 21,8 29,3 27,9 23,1 

Preventieve 

mondzorg, 3-4 

jaar, zonder 

VT 

6,9 7,9 7,9 7,9 8,9 8,5 10,4 10,3 9,5 

Preventieve 

mondzorg, 5-

14 jaar, zonder 

VT 

47,1 43,8 39,6 49,1 45,5 41,1 51,6 48,3 43,2 
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Conclusies:  
- Het aandeel “rechthebbenden die minstens 2 contacten met de tandarts hebben in 2 

verschillende jaren binnen een periode van 3 kalenderjaren” en “aandeel rechthebbenden met 
minstens 1 contact met de tandarts gedurende een periode van 2 kalenderjaren” in Kortrijk is 
vergelijkbaar met het West-Vlaams en Belgisch gemiddelde; 

- Vooral in de leeftijdscategorie 3-4j is er weinig jaarlijks tandartsbezoek (13,1% in 2015); zeker bij 
de mensen met verhoogde tegemoetkoming (4,9% in 2015); 

- In de leeftijdscategorie 5-14j ging in 2015 68,8% op tandartsbezoek. De minimaal aangewezen 
frequentie tandartsbezoek (1x per jaar) wordt niet gehaald; 

- Rechthebbenden met Verhoogde Tegemoetkoming (VT) bezoeken beduidend minder de 
tandarts, en dit in alle leeftijdscategorieën;  

- Van 2013 tot 2015 is er een licht stijgende tendens mbt tandartsbezoek in alle 
leeftijdscategorieën. 
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Actieplan 

2019: leeftijd vanaf het eerste tandje t.e.m. 2,5 jaar 

Actieplan 
mondzorg 
Kortrijk 

K&G Kinderopvang 
initiatief 

ouders  Tandarts 

Educatie  
 
Actie 1 Materialen CB 
Actie 2 Super sim 

Actie 5 
Voorleesboekjes 
Actie 6 oproepbrief 
Actie 7 good 
practices poetsen & 
gezonde voeding 
Actie 8 Diploma 
 
Actie 9 
Tandenstempel 
Actie 10 
Tandenkoffer 

Actie 6 oproepbrief 
Actie 8 Diploma  
 
Actie 9 
Tandenstempel 
Actie 14 
Mondhygiëne 
pakket 

Actie 12 
Brief 
tandartse
n 

Omgevings-
interventies 

 Actie 11 Infosessie 
gezonde voeding 

Actie 7 good 
practices poetsen & 
gezonde voeding 

 

Afspraken en 
regels 

Actie 3 Brochure 
terugbetaling 

Actie 7 good 
practices poetsen & 
gezonde voeding 

 Actie 13 
brochure 
tandartse
n 

Zorg en 
begeleiding 

Actie 4 Ieders Mond 
Gezond 

 Actie 8 Diploma 
 
Actie 9 
Tandenstempel 

 
Actie 9 
Tandenst
empel 

 

Focus 
kwetsbare 
groepen 

Tandartsen Vrijwilligerspool K&G Kinderopvang 
Initiatief 

Werkgroep 

Zorg en 
begeleiding 

Actie 4 
Ieders Mond 
Gezond 
Actie 13 
brochure 
tandartsen 
Actie 10 
Tandenkoffer 

Actie 4 Ieders 
Mond Gezond 

Actie 10 
Tandenkoffer 

Actie 14 Mondhygiëne 
pakket 

 

     Evaluatie 
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Actie 1 Materialen CB  
In de wachtzaal van consultatieruimte affiches hangen (Bijlage 1 affiches voor in K&G consultatie bureau 

‘s) 

Voor de verpleegkundige 3 geplastificeerde A4 fiches met belangrijkste aandachtspunten per leeftijd 

(consultaties van: 6maand, 12 maand, 24 maand). Zie tips uit “Project met studenten van Gent” (Bijlage 2 

tips K&G per leeftijd). Hierbij ook telkens terug verwijzen naar kindboekje.  

Bij vragen of problemen zal het belangrijk zijn dat de verpleegkundigen en artsen van K&G actief 

doorverwijzen naar de tandarts.  

Partners Budget Timing 

K&G : Joke 
CLB Mandel &Leie: 
Annemarie 
CLB Groeninge: Katrien 
  

2000 Kaat vraagt offertes op 
bij layouters  (met 
mogelijkheid om logo 
HvhK aan te passen).  
Carla kijkt inhoud na.  
 
In CB’s en CLB’s: 
December 2018  

 

Actie 2 Super sim 
K&G geeft op de leeftijd van 15 maand een zakje mee (in kader van kleuter participatie). Nagaan: kan 

drinkbeker vervangen worden door een beker? Dit kan (wanneer voorraad op is).  

Partners Budget Timing 

stad Kortrijk, 
stuurgroep  

+/- 800 tasjes per jaar: 
met gewone open 
drinkbeker ipv drinkfles 
met sluiting 
Budget 
kleuterparticipatie 

Stuurgroep super sim 
najaar 2018 
 

 

Actie 3 Brochure terugbetaling  
Brochure voor K&G en CLB rond terugbetaling/mutualiteiten/hoeveel kost een tandartsbezoek? 

+ Extra: eentje voor cliënten/ouders in klare taal! 

Trekker Partners Budget Timing 

opleiding 
mondhygiëne= 
bachelorproef 
schooljaar 2019-2020 

K&G : Joke 
CLB Mandel &Leie: 
Annemarie 
CLB Groeninge: Katrien 
 

Drukkosten 2020 → 
tenzij drukfiche ivp 
folder 
 

Nele: Maart 2019 
doorgeven aan Thekla 
Roose & Jacques 
Vanobbergen!  
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Actie 4 Ieders Mond Gezond 
We werken samen met ‘Ieders Mond Gezond’. Dit project houdt in dat er een pool vrijwilligers & 

professionelen (mondzorgcoaches) is en een pool tandartsen om kwetsbare groepen naar de tandarts te 

krijgen. De mondzorgcoaches krijgen via het project 2 dagen gratis opleiding.   

Mondzorgcoaches maken de afspraak bij de tandarts en gaan samen met de burger mee naar de 

tandarts. Via een computersysteem komt de buddy te weten welke tandartsen meewerken en of de 

tandarts nog “nieuwe” patiënten kan aannemen.  

De pool mondzorgcoaches zorgt dat documenten op voorhand in orde zijn zodanig dat de tandarts geen 

of weinig extra administratief werk heeft. Daarnaast vormt de mondzorgcoach de brug tussen tandarts 

en kwetsbare burger: bv. afspraak maken-meegaan-...  

Trekker Partners Budget Timing 

Ieders mond gezond Organisaties die mond 
coaches laten opleiden 

Ieders Mond Gezond Infomoment 
organisaties  
Vorming: November 
2018  

 

Actie 5 Voorleesboekjes 
Voorstel boekjes: “anna poetst haar tanden” van Kathleen Amant en “de tandarts” van Liesbeth Slegers. 

De bibliotheek heeft 38 voorleeskoffers die verdeeld worden onder de onthaalouders en 

kinderdagverblijven. Katrien Verlinden bekijkt met bib om deze 2 boekjes op te nemen in de koffers.   

Daarnaast de boekjes ook in de tandenkoffer steken →  zie Actie 5 VoorleesboekjesActie 10 

Tandenkoffer 

Trekker Partners Budget Timing 

Katrien Verlinden  Via de stad  

 

Actie 6 oproepbrief  
We versturen jaarlijks een mail naar alle kinderopvanginitiatieven om uitleg te geven rond het thema 

waar in de week van 20 maart rond gewerkt wordt. Daarnaast mogelijkheden: good practices vanuit de 

kinderopvang, boekjes in de voorleeskoffer, tandenkoffer, diploma, tandenstempel, voorbeeldbrief aan 

ouders (Bijlage 4 brief van kinderopvanginitiatieven), kinderen eigen tandenborstel en beker laten 

meebrengen,… 

Eventueel ook brief in affiche/A4 om uit te hangen en de ouders erop te wijzen: vergeet je tandenborstel 

niet en uitleg aan de ouders waarom.  

Partners Budget Timing 

Logo (Nele) & Stad 
(Kaat)  
 

Uren – digitale 
oproepbrief 
 

Jaarlijks in januari  
Eerste keer in 2019 met 
vermelding vorming.  
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Actie 7 good practices poetsen & gezonde voeding  
Bij oproepbrief (actie 6) good practises van kinderopvang toevoegen.  

Bijvoorbeeld: Per kind (> 6 maand) tandenborstel & beker laten meebrengen van thuis. Na het 

middagmaal kunnen de kinderen hun tanden poetsen. → tip opgenomen in Kalender voor alle Kortrijkse 

kinderopvanginitiatieven.  

Ook het belang van gezonde voeding in de kinderopvang aankaarten. En hoe ouders betrekken hierbij 

Bijvoorbeeld: gezond ontbijt klaarzetten in de inkom bv. Tafel met gezond ontbijt versus tafel met ontbijt 

met veel suikers. Suikers ernaast zetten of affiches/folders van Gezond Leven er bij uithangen.   

Partners Budget Timing 

Logo  Uren – digitale 
oproepbrief 

December 2018 

Jaarlijks bevragen via evaluatie van good practices: artikeltje voor oproepbrief (vraagjes en foto). 

Actie 8 Diploma 
Een diploma maken waarop datum/naam kind staat (zie bijlage 5 diploma kinderopvang). Dit wordt 

meegegeven bij eerste tandje. Hier staat ook (bijvoorbeeld op achterkant) tips rond tanden poetsen-

tandartsbezoek-voedingsgewoontes. Eventueel ouders vragen om dan tandenborstel en beker mee te 

brengen? Voorbeeld bijlage 5 diploma kinderopvang. Het diploma kan thuis een zichtbare plaats krijgen, 

zo kunnen de kinderen op latere momenten visueel herinnerd worden om hun tanden te poetsen.  

Partners Budget Timing 

Logo 
Kinderdagverblijven 

digitaal diploma (lay 
out)  
Toevoegen bij 
oproepmail  
 

 

 

Actie 9 Tandenstempel 
Er worden tandenstempels ter beschikking gesteld van zowel kinderopvanginitiatieven als tandartsen. 

Wanneer kinderen hun tandjes poetsen in de crèche krijgen ze een stempel op hun hand of in het heen-

en-weerschriftje. Bij de tandarts krijgen ze na controle ook een stempel.  

Mogelijkheid om tandenstempel te bestellen via oproepbrief (Actie 6 oproepbrief) (Bijlage 3 Mail/brief 

naar kinderopvanginitiatieven) 

Partners Budget Timing 

Bond Moyson 
(Stefanie) kijkt voor 
prijsraming.  

Zowel voor tandartsen 
als KDV’s + verdeling 
tandenstempel: Intro 
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ronddragen: 
€`40+BTW/halve dag 

Actie 10 Tandenkoffer 
Tandenkoffer om met kinderen (en hun ouders indien mogelijk) mondzorg te bespreken. Met de 

verschillende methodieken worden verschillende aspecten van mondzorg (poetsen, tandarts, gezonde 

voeding en gewoontes,…) besproken. Kan gebruikt worden in K&G, kinderopvanginitiatieven... eerst 

door studenten mondhygiëne, daarna door de professionelen van betrokken organisaties. Daarnaast ook 

bij consultaties K&G: wachtzaalcampagne door studenten. 

Partners Budget Timing 

K&G 
ouderbijeenkomsten en 
consultaties-
wachtzaalcampagne en 
kinderopvanginitiatieven 
(via bv. KOALA project) 

3 koffers voor +/- 250 
euro 

september-december 
2018 studenten (2e 
jaars) mondhygiënisten 
bachelorbroef rond 
inhoud van 
tandenkoffer.  
 
10 en 11 december 
2018: beslissen inhoud 
definitieve koffers   
 
Februari 2019 koffers 
worden uitgetest. 

 Vragen: 

- Uitleen? K&G joke  

Actie 11 Infosessie gezonde voeding 
Er gaat een infosessie door rond gezonde voeding, receptjes, hoe bereiden, allergenen, moeilijke eters & 

mondzorg Kortrijk  (info rond de mogelijkheden en acties van dit actieplan). Met koppeling naar 1-2-3 

euro maaltijden.  

Trekker Partners Budget Timing 

Stad Kortrijk Katrien 
Verlinden 

 evt. spreker? LOGO?  22 januari: 
avondinfosessie: 2 a 3 
uur, maximum 20 
personen (kan zeker 
ook opgetrokken 
worden naar 30 
afhankelijk van inhoud 
en aanpak) 

 

Actie 12 Brief tandartsen  
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We willen alle tandartsen op de hoogte brengen van het actieplan mondzorg Kortrijk. Informeren wat de 

doelen zijn, advies vanaf 2 jaar naar de tandarts,  tandenstempel?  

Eventueel combineren met communicatie vanuit “ieders mond gezond” → toelichting op 8/11 tijdens 

studieclub van VVT over Ieders Mond Gezond & breder kader binnen HvhK Kortrijk.   

Plus mailen naar alle tandartsen met uitleg + mogelijkheid om materialen aan te vragen + Ieders Mond 

Gezond 

Partners Budget Timing 

Kaat HvhK 
Ieders Mond Gezond  
LOGO Leieland 

Personeelsinzet 
 

December 2018 

 

Actie 13 brochure tandartsen 
Zowel de brochure i.v.m. terugbetaling voor K&G-CLB als een tweede brochure voor cliënten, als de 

brochure i.v.m. welke soort terugbetaling + informatie van op 2 jaar naar de tandarts: samen in 

bachelorproef  ten vroegste vanaf 2020. 

Trekker Partners Budget Timing 

  Digitaal  (K&G, CLB & 
tandartsen – eventueel 
met printfiche) 
Layout-budget  
 

2020  

 

Actie 14 Mondhygiëne pakket 
Pakket met tandenborstel, beker en/of tandpasta  

Oplijsting maken van wat mogelijk is via sponsors en organisaties. Kan opgenomen worden in jaarlijkse 

oproepbrief (Actie 6 oproepbrief).  

Belangrijke aandachtspunten: ook boodschap overbrengen rond 2 maal per dag poetsen, tandarts en 

gezonde voeding.  

Trekker Partners Budget Timing 

LOGO Kinderdagverblijven 
LOGO 

0 Jaarlijks 
Voor 2019: oplijsting in 
December 2018 maken 

Mutualiteiten worden aangesproken om te werken rond belang van tandartsbezoek bij alle doelgroepen. 

Zij krijgen hiervoor financiering vanuit RIZIV. Dus waarschijnlijk volgen nog extra acties vanuit 

ziekenfondsen.  
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Implementatieplan/tijdslijn 2019  

Maand Actie 

2018?  

Januari 2019 Actie 6 oproepbrief  
Actie 7 good practices poetsen & gezonde 
voeding 
Actie 8 Diploma  
Actie 11 Infosessie gezonde voeding 
Evaluatie van de infosessie!  

februari Verdelen  
Actie 9 Tandenstempel 
Uittesten Actie 10 Tandenkoffer 
Evaluatiedoc’s maken voor de tandenkoffer (mee 
te geven bij uitleen) 

Maart Mailen K&G  
Thekla contacteren ivm Actie 3 Brochure 
terugbetaling & Actie 13 brochure tandartsen 

April Procesevaluatie in stuurgroep mondzorg 

Mei  

Juni  

Juli  

Augustus  

September  

Oktober  

November  

December Evaluatie in teamvergadering van K&G rond  

 
Actie 1 Materialen CB & Actie 2 Super sim & Actie 
3 Brochure terugbetaling 
 
Evaluatie a.d.h.v. enquête per mail over  
Actie 5 Voorleesboekjes 
Actie 6 oproepbrief 
Actie 7 good practices poetsen & gezonde 
voeding 
Actie 8 Diploma 

 
Actie 9 Tandenstempel 
Actie 10 TandenkofferActie 10 Tandenkoffer 
Actie 11 Infosessie gezonde voeding 
Actie 14 Mondhygiëne pakket 
 
Evaluatie met tandartsen & Ieders Mond Gezond:  
Actie 4 Ieders Mond Gezond 
Actie 12 Brief tandartsen 
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Actie 13 brochure tandartsen 
  

 

Voorbeeldvragen evaluatie: 

- Gebruikte je de voorleesboekjes in jouw kinderopvang? ja/neen waarom niet  

- Gebruikte je de brief aan de ouders? ja/neen waarom niet, veranderde de inhoud ja/nee: ja: 

waarom 

- Gebruikte je de stempel? ja/neen: waarom niet, wanneer zou je dit wel gebruiken? 

- Good practices: vind je deze voorbeelden van collega ’s een meerwaarde? Ja/neen: waarom niet. 

- Hoeveel ouders gaven een tandenborstel mee?  ...%  

- Hoe was de staat van de tandenborstel? slecht, goed  

- Wil je jaarlijks dit thema herhalen in jouw kinderopvang? ja nee, waarom wel of waarom niet 

- Wat kan jou nog beter ondersteunen om de mondhygiëne van de kinderen te verbeteren? 

Thuis:…… In de crèche:…….. 

- Good practices: artikeltje voor oproepbrief (vraagjes en foto). 

-  
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Gedurende 5 jaar bekendmaking algemeen publiek: 

communicatieplan 
Alle leeftijden overstijgen: jaarlijks bekendmaking  

Hoe bereiken: via sociale media, schrijven nieuwsbrieven, twitterteksten, facebookberichten, schoolblog, 

stadskrant,…  

Eventueel apart per doelgroep; altijd aandacht voor klare taal!  

Zal de campagne gestart worden? Vanaf wanneer zal extra ingezet worden op bekendmaking?  
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Bijlagen 

Bijlage 1 affiches voor in K&G consultatie bureau ‘s 

Klare taal, gebruik van pictogrammen erg belangrijk 
positieve insteek voor voeding en tandartsbezoek 
 
 

 
 
 
 
  

Zorg goed voor de tanden Je peuter 

belonen met voeding is niet zo’n 

goed idee. Geef geen zoete 

tussendoortjes of gezoete dranken.  

 

Breng vanaf 2 jaar een bezoekje aan de 

tandarts om het gebit van je kind te 

laten nakijken en met de tandarts 

vertrouwd te geraken. 
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Bijlage 2 tips K&G per leeftijd 

Consultatie leeftijd 6 maand  (zie p36 Kindboekje) 
 
Tanddoorbraak: 
Rond 6 maand eerste tandje 
Melkgebit is volledig rond 30 maand: 20 tanden.  
Ongemakken bij doorbraak van tanden:  

- Tandvleesroodheid en irritatie 
- Lopende neus 
- Kwijlen 
- Gebrek aan eetlust  
- Onrustig slapen 

Soms bemerken we ook een lichte temperatuursverhoging of wat dunne ontlasting. Hoge koorts of 
hevige diarree kunnen echter nooit in verband worden gebracht met de doorbraak van de tanden.  
Hulpmiddelen:  
Druk uitoefenen op pijnlijke plekken 
Bijtring (eventueel gekoeld)  
Massage van het tandvlees  
Gebruik van tandgel  

- Teegel werkt verdovend, bevat geen suiker 
- Genigel baby (laagje) 

- Vsm chamodent tandgel, tandvriendelijk 

- Pantspray (homeopatisch) voor meer dan 2 jaar / ook voor aften, keelpijn irritatie 

- Camila druppels (homeopatisch) 

Voeding: 
Geef van zodra mogelijk (8 maanden) de drankjes tussendoor in een open beker (geen tuitbeker) en niet 

meer uit de fles. Het leren drinken uit een beker zal helpen zuigflescariës te voorkomen. Zuiglfescariës is 

een vorm van tandbederf die begint aan de boventanden nadat ze zijn doorgebroken. De oorzaak ligt in 

een veelvoudig en langdurig contact met suikerhoudende drank, aangeboden via een zuigfles.  

Poetsen vanaf de eerste tand: definitieve tanden in aanleg kunnen andelige gevolgen ondervinden van 

eventuele ontstekingen.  

Hoe poetsen?  

- Met gaasje (éénmalig gebruik)  

- Met vingerling (na gebruik spoelen, drogen en zuiver bewaren) 

- Met een peutertandenborstel 

Steeds een erwtje kindertandpasta gebruiken, omdat de lokale werking van fluor belangrijk is. Een kind 
kan op dit moment nog niet uitspuwen. Het inslikken van de tandpasta (1000 ppm fluor) is normaal en 
niet schadelijk.  
Mondhygiëne van de ouders:  
Infecties kunnen doorgegeven worden via speekselcontact (bv. Kusjes, fopspeen, voorproeven,…). 
Daarom is het belangrijk om ook als ouder of verzorger een verzorgde mond te hebben. Goede 
mondhygiëne en regelmatige controle bij de tandarts van uw gebit zullen hiertoe bijdragen.  
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Consult 12 maand  
Voeding: Water is de beste dorstleser.  
Tussendoortjes beperken (door frequente zuurstoten heeft het tandglazuur geen tijd om zich te 
herstellen). Elk voedingsmiddel (ook fruit) veroorzaakt een zuurstoot.  
Indien toch iets zoets wordt gegeven, dan best op één moment en liefst na of bij een hoofdmaaltijd 
(daarna poetsen).  
Beloon nooit met snoep.  
Geef alle dranken, zowel dranken tussendoor als de melkvoedingen uit een beker.  
Geen fles in bed. Door de verminderde speekselvloed worden ’s nachts de zuurstoten nog agressiever. 
(Continue) voeding ’s nachts is trouwens overbodig op die leeftijd.  
 
Poetsen:  
Het voorbeeldgedrag van de ouders is zeer belangrijk.  
Eén maal per dag poetsen volstaat, liefst ’s avonds voor het slapen gaan. 
Hulp bij het poetsen of voor- of napoetsen is noodzakelijk.  
Het poetsen duurt een liedje lang.  
Een kindertandenborsten heeft een smalle en afgeronde kop en zachte haartjes. Kinderen moeten de 
tandenborstel makkelijk kunnen vasthouden.  
Kinderen worden mobieler. Er is meer kans op ongevallen. Mogelijke trauma’s als uw kind valt:  

- Stukje tand is afgebroken 
- De tand is gebarsten 
- De tand is volledig losgekomen 
- Soms is er ook schade aan de definitieve tanden (in ontwikkeling)  

Ga altijd naar de tandarts.  
Een uitgeslagen tand nooit bij de wortel vastnemen. In melk (of vochtig) bewaren tot tandartsbezoek. 
Het is belangrijk dat het wortelcement intact blijft.  
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Consult 30 maand (p48 – 50 kindboekje) 
 
Voeding  
Vanaf nu zeker geen zuigfles meer!  
Vaste tijdstippen voor de hoofdmaaltijden en maximaal 2 tot 3 tussendoortjes.  
Maak van frisdrank en snoep een speciale, uitzonderlijke traktatie.  
Enkele tandvriendelijke tussendoortjes zijn: gewassen en geschild fruit, rauwkost, radijsjes, wortels, 
sneetje bruin brood, rijstwafel, noten, gedroogd fruit.  
Tandvriendelijke dranken: soep, melk (hoort bij hoofdmaaltijd, geen tussendoortje), yoghurt, 
groentensap, water.  
 
Poetsen 
Vanaf 2 jaar 2 maal per dag poetsen, bij voorkeur ’s morgens na het ontbijt en ’s avonds voor het slapen 
gaan.  
Kindertandenborstel en tandpasta (1000 ppm fluor) tot 6 jaar.  
De tandenborstel per seizoen vervangen.  
Ouders blijven voor- en napoetsen tot de leeftijd van 6 à 8 jaar.  
Het voorbeeldgedrag van de ouders blijft zeer belangrijk.  
 
Preventief naar de tandarts.  
Neem je kind mee naar de tandarts, ook als er geen problemen zijn.  
De tandarts bekijkt de melktanden en geeft poets- en voedingsadvies.  
Je peuter kan langzaam wennen aan de tandarts. Toon zelf dat er geen enkele reden is tot angst of 
paniek.  
Kinderen hebben recht op 2 preventieve consulten bij de tandarts per jaar. De financiële inbreng is op 
dat moment minimaal of helemaal niets.  
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Bijlage 3 Mail/brief naar kinderopvanginitiatieven 

1ste mail: voor bestelling materialen 

Beste onthaalouder/kinderopvanginitiatief 

Huis van het Kind – Kortrijk kreeg van verschillende partners signalen dat het thema mondzorg prioritair 

was om aan te werken. Begin 2018 besliste Huis van het Kind Kortrijk samen met verschillende partners 

om een actieplan mondzorg op te starten. In 2019 komen “de kleinste kindjes-met hun eerste tandje 

aan bod”.  We willen jullie graag de mogelijkheid bieden om preventief rond mondzorg te werken.   

Op 20 maart is het de internationale dag van de mondgezondheid. Wil jij graag in die week aan de slag 

rond mondzorg in de crèche? Hieronder enkele mogelijkheden: 

- Wil jij gratis een tandenstempel & inktkussen ontvangen om na het poetsen van de tanden op 

het handje van de kinderen te zetten of om de ouders te informeren dat er rond de tanden 

wordt gewerkt, bestel via volgende link jouw tandenborstel: 

https://docs.google.com/forms/d/1yZyqLxS4zIdXrU6wMaE0_c3bd1s-89LEk3sNrb1jt-g/prefill  

- Er werd een diploma ontwikkeld om mee te geven aan de kindjes bij een eerste tandje. Zie jij 

en/of de ouders een eerste tandje uitkomen, print het diploma uit en geef het mee met het 

kindje naar huis. Op die manier hebben de ouders een blijvend aandenken wanneer het eerste 

tandje te voorschijn kwam.  Op de achterkant van het diploma staan enkele tips voor de ouders.  

- In de voorleeskoffer van de bibliotheek zitten vanaf heden 2 boekjes rond mondzorg: ““Anna 

poetst haar tanden” van Kathleen Amant en “De tandarts” van Liesbeth Slegers. Wil jij de 

voorleeskoffer ontlenen, neem contact op met katrien.verlinden@kortrijk.be  

- Er worden interactieve koffers ontwikkeld om te gebruiken bij kinderen jonger dan 3 jaar. Wil jij 

graag gratis zo ’n koffer ontlenen. Neem contact op met nele@logoleieland.be.  

- Ga jij nog actiever aan de slag rond mondzorg, wij horen het graag! 

 

good practise van een Kortrijkse crèches toevoegen: crèche die dagelijks tanden poetst van elk kindje: 

per kind is een tandenborstel-beker aanwezig. Oproep om de week van 20 maart een proefperiode te 

doen met eigen tandenborstel van kinderen.  

  

https://docs.google.com/forms/d/1yZyqLxS4zIdXrU6wMaE0_c3bd1s-89LEk3sNrb1jt-g/prefill
mailto:katrien.verlinden@kortrijk.be
mailto:nele@logoleieland.be
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Bijlage 4 brief van kinderopvanginitiatieven  

 
een voorbeeld brief maken die kinderopvanginitiatieven kunnen gebruiken om ouders uitleg te geven 

rond het thema waar deze week rond gewerkt wordt. Vraag naar het meegeven van een tandenborstel 

voor 1 of meerdere dagen en het waarom van stickers met tandenborstel in het heen-enweer boekje: we 

poetsten jou kind hun tanden. Daarnaast algemene uitleg dag van de mondgezondheid  

Klare taal, gebruik van pictogrammen erg belangrijk  

 

Voorbeeld brief Trammelant in Tandenland 

(https://www.trammelantintandenland.nl/?page=leerkrachten_informeren_ouders) 

 

 

 

Beste ouder/verzorger, 

 

Middels deze brief willen wij u informeren over een nieuw programma rond mondgezondheid waarmee 

we op school gaan werken: Trammelant in Tandenland.  Het is een programma voor de kinderen van 

groep 1 t/m 4 en hun ouders.  

 

Wat houdt ‘Trammelant in Tandenland in? 

Trammelant in Tandenland begint in groep 1 en eindigt in groep 4. In die vier jaren krijgen de kinderen:  

1. 3 x per jaar een (animatie) filmpje te zien op school over tandenpoetsen; eten, drinken en 
snoepen; en het bezoek aan de tandarts; 

2. een prentenboek mee naar huis (kinderen van groep 3-4); 
3. een herinner-sticker mee naar huis (kinderen van groep 1-4). 

 

Waarom Trammelant in Tandenland? 

Trammelant in Tandenland leert uw kind op een leuke manier hoe het zijn mond goed kan verzorgen. 

Dat is belangrijk om gaatjes, bloedend tandvlees en tanderosie te voorkomen.  

 

 

Logo school 

https://www.trammelantintandenland.nl/?page=leerkrachten_informeren_ouders
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De kans op gaatjes en bloedend tandvlees wordt het kleinst als u en uw kind de volgende adviezen 

opvolgen:  

• 2x per dag tandenpoetsen (’s morgens en ’s avonds voor het slapen gaan).  
• Minimaal 1x per dag napoetsen door ouder/verzorger. 
• Maximaal 7 eet- en drinkmomenten. 
• 2x per jaar naar de tandarts. 

Een gezond gebit is niet alleen mooi, maar ook heel belangrijk voor de algehele gezondheid, 

spraakontwikkeling, zelfbeeld en spijsvertering.  

 

Op www.trammelantintandenland.nl kunt u meer informatie vinden over het programma. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

…………      …………… 

[Functie + naam school]  [functie + naam GGD] 

 

 

     

  

 

http://www.trammelantintandenland.nl/
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bijlage 5 diploma kinderopvang 

hoera een (eerste) tand + school: 1e tand er uit.  

 
Diploma met gebit waar je kan aanduiden welke tand er eerst gekomen is. + datum/naam kind & tips 

tanden poetsen-tandartsbezoek-voedingsgewoonte voor de ouders  

Klare taal, gebruik van pictogrammen erg belangrijk 

Commentaar vanuit het standpunt van het kind. Plaatsen we tips op de keerzijde voor de ouders??? 

Neen voor kostprijs?  

  

Poets tweemaal per dag vanaf het 

eerste tandje. De eerste melktand 

verschijnt rond de leeftijd van 6 

maanden. Je leest meer over 

tanden op p. 60 in het kindboekje.” 

 

Zorg goed voor de tanden Je peuter 

belonen met voeding is niet zo’n 

goed idee. Geef geen zoete 

tussendoortjes of gezoete dranken.  

 

Breng vanaf 2 jaar een bezoekje aan de 

tandarts om het gebit van je kind te 

laten nakijken en met de tandarts 

vertrouwd te geraken. 
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Bijlage 10: informatie tandartsen – getuigschriften → komt allemaal in traject 

“ieders mond gezond” voor. 

 
Tandartsen: Vervolgens vult u een getuigschrift in met vermelding van de gegevens van de 

patiënt en de prestaties die u uitgevoerd heeft. Heel wat zorgverstrekkers gebruiken 
software waarmee rechstreeks de prestatie aan de mutualiteit of de tarifieringsdienst kan 
bezorgd worden (huisartsen, verpleegkundigen). Zo moet er geen papieren getuigschrift 
meer aangemaakt worden.   
http://www.inami.fgov.be/nl/professionals/individuelezorgverleners/tandartsen/beroep/Paginas/derde
betalersregeling-tandartsen-verstrekkingen-modaliteiten.aspx#.WyN_C0iFPIU  
Hoe verloopt de facturatie in de derdebetalersregeling? 

1. Elektronisch 

Vanaf 1 maart 2017 zullen de 1e softwarepakketten elektronische facturatie toelaten. Op de website 

van het Intermutualistisch College kunt u nagaan voor welke softwarepakket dat het geval is. 

2. Op papier 

Als tandarts kunt u de facturatie ook via het papieren circuit uitvoeren. U stuurt dan naar het 

ziekenfonds een verzamelstaat met uw naam, voornaam, RIZIV-nummer, het KBO-nummer van de 

innende entiteit, het totaalbedrag aangerekend aan het ziekenfonds en het bankrekeningnummer 

waarop de storting moet gebeuren. 

De verzamelstaat vermeldt voor elk getuigschrift voor verstrekte hulp, overgemaakt aan het 

ziekenfonds, de volgende informatie: 

• de naam, voornaam en het INSZ-nummer van de rechthebbende 

• het bedrag van de verzekeringstegemoetkoming per rechthebbende 

• het bedrag van het geïnde persoonlijk aandeel (remgeld) per rechthebbende. 

U stuurt 2 exemplaren van die verzamelstaat naar het ziekenhuis, samen met de getuigschriften voor 

verstrekte hulp. De volgorde van getuigschriften is identiek aan de volgorde van vermelding ervan op de 

verzamelstaat. Op ieder getuigschrift voor verstrekte hulp brengt u een kleefbriefje van de patiënt aan 

of, bij gebrek daaraan, vermeldt u de identiteit en het inschrijvingsnummer van de patiënt. 

Wanneer kunt u getuigschriften voor verstrekte hulp indienen bij het ziekenfonds? 

• Meerdere keren per maand. 

http://www.inami.fgov.be/nl/professionals/individuelezorgverleners/tandartsen/beroep/Paginas/derdebetalersregeling-tandartsen-verstrekkingen-modaliteiten.aspx#.WyN_C0iFPIU
http://www.inami.fgov.be/nl/professionals/individuelezorgverleners/tandartsen/beroep/Paginas/derdebetalersregeling-tandartsen-verstrekkingen-modaliteiten.aspx#.WyN_C0iFPIU
http://ned.mycarenet.be/sectoren2/tandartsen
http://ned.mycarenet.be/sectoren2/tandartsen
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• Ten laatste 2 maanden na het einde van de maand waarin u de verstrekkingen hebt verleend. Voor de 

forfaits voor regelmatige behandeling bij orthodontische behandelingen start die termijn vanaf de 

maand van de laatst verrichte verstrekking die vermeld is.  

Welke documenten moet u als tandarts aan de patiënt geven? 

U moet de volgende documenten aan de patiënt geven: 

• het ontvangstbewijs bij het getuigschrift voor verstrekte hulp met het totaalbedrag van de persoonlijke 

aandelen.  

• op het ogenblik van de verstrekking of, indien het getuigschrift betrekking heeft op verschillende 

verstrekkingen, ten laatste op het ogenblik dat u het getuigschrift voor verstrekte hulp opstelt voor het 

ziekenfonds: een kwijting of ereloonnota. 

Die kwijting of ereloonnota vermeldt het bedrag ten laste van de patiënt en het ziekenfondsen en ook 

de verstrekkingen met hun nomenclatuurnummers en de datum van uitvoering. 

U bewaart een dubbel van die kwijting of ereloonnota in het dossier van de rechthebbende. 

Bij elektronische facturatie of in geval terugbetaalbare en niet-terugbetaalbare prestaties samengaan 

geldt bovendien de verplichting om een bewijsstuk af te leveren. Eén document kan zowel de vereiste 

vermeldingen van het bewijsstuk en de kwijting omvatten. 

http://ned.mycarenet.be/sectoren2/tandartsen/erkende-softwarepakketten met welke software 
pakketten kunnen ze het wel doen.  
 
 
 

http://www.inami.fgov.be/nl/professionals/informatie-algemeen/Paginas/hoe-zorg-attesteren.aspx
http://www.inami.fgov.be/nl/professionals/informatie-algemeen/Paginas/uitreiking-bewijsstuk-patient.aspx
http://ned.mycarenet.be/sectoren2/tandartsen/erkende-softwarepakketten

