
Jong geleerd is oud gedaan
Bij Uitblinkers vinden we het belangrijk 
dat uw kind de rest van zijn of haar leven 
zo plezierig als mogelijk naar de tandarts 
gaat. Daar hoort een gezonde mond bij!
 
Daar hebben wij u wel bij nodig! 
Zeker op jonge leeftijd heeft u de touwtjes 
volledig in handen, daarna willen we 
kinderen zo goed mogelijk leren het zelf te 
kunnen, natuurlijk met begeleiding van u. 

Daarom hebben we bij Uitblinkers 
een preventieplan
In dit overzicht kunt u lezen waar we 
op welke leeftijd extra aandacht aan 
besteden. 

Wist u dat kinderen pas ècht goed 
zelf kunnen poetsen rond hun 10e? 
Poets ze daarom tot die tijd na.
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Bij het matig schoonhouden van het gebit of 
het ontstaan van nieuwe gaatjes worden extra 
afspraken bij de preventie-assistente ingepland. 

vanaf 6 jaar

0-2 jaar

7-9 jaar

10-12 jaar

  Met papa en mama mee 
naar de tandarts tijdens de 
halfjaarlijkse controles.  
Wij geven u graag een folder 
mee over het melkgebit en de 
verzorging daarvan
   Indien nodig voedingsgesprek 
met preventie-assistente

  Wisselen van de 4 boven- en 
ondertanden en doorkomen 
van de eerste 4 blijvende 
kiezen achter de melkkiezen
   Eerste controle röntgenfoto’s 
maken
  Fluoride aanbrengen 
ter bescherming van de 
doorkomende nieuwe tanden 
en kiezen
  Sealen (laklaagje) wanneer 
geïndiceerd 
  Voedingsgesprek indien nodig 
en begeleiding in het (leren) 
poetsen 
   Inschatten noodzaak 
verwijzing logopedie

  Het volledige melkgebit is 
doorgebroken 
  Vanaf 2 jaar tanden laten tellen 
door de tandarts, ter controle en 
om te wennen
   Röntgenfoto’s bij verdenking op 
gaatjes 
  Duimt of speent uw kind nog?  
Dat gaan we helpen afleren!

  Fluoride aanbrengen
    Voedingsgesprek indien nodig 
en begeleiding in het (leren) 
poetsen 
   Eventueel gebitsbeschermer 
nodig tijdens sporten?
  Inschatten noodzaak 
verwijzing logopedie

  Wisselen van de hoektanden 
en melkkiezen, doorkomen 
van nieuwe blijvende kiezen
  Op indicatie wordt er een OPT 
(een overzichtsfoto van alle 
tanden en kiezen) gemaakt.
 Fluoride aanbrengen
 Sealen (laklaagje) indien nodig
  Inschatten noodzaak 
verwijzing logopedie en/of 
orthodontie

2-5 jaar


