
VOOR UW 
KINDEREN

Leer je kind van bij het eerste tandje dagelijks te 
poetsen. Want jong geleerd is oud gedaan! Help je 
kinderen zeker tot de leeftijd van 9 jaar bij het poetsen, 
dat is goed voor hen! Leer je kind ook wennen aan de 
tandarts. Neem hem/haar mee bij je eigen bezoek aan 
de tandarts.

Om ouders te helpen, ontwikkelde de Stad Gent een 
beloningssysteem en een leuk voorlees-sprookje dat 
kinderen aanleert waarom een goede mondhygiëne 
belangrijk is.
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TANDEN POETSEN  
IS MAKKELIJK 

Zo doe je het!

Wens je een pakket mondhygiëne voor kinderen te 
ontvangen? U kan ze bekomen in de Stadswinkel, 
Botermarkt 17A, 9000 Gent

•	Poets je tanden ‘s morgens en voor  
het slapengaan.
•	Een beetje tandpasta is voldoende (zo groot 

als een erwt)
•	Poets je tanden lang genoeg (2 minuten)!
•	Beperk zoete en zure drank en ongezonde 

tussendoortjes

De Bovenkant 
van de tanden

De Binnenkant 
van de tanden

Vergeet de 
snijtanden niet

De Buitenkant 
van de tanden 
en de tandhals 

gezonde

stad



www.gentgezondestad.be

Vind een tandarts
in uw buurt via 

➀ ➁

➂

➃

➄

➅

Poets steeds goed  
je tanden!

Vermijd zoet, zure dranken 
en ongezonde voeding

Ga minstens 1 keer per jaar 
op controle. Dan wordt 

het tandartsbezoek bijna 
volledig terugbetaald!

De tandarts controleert je 
gebit. Hij geeft advies en 

verzorgt waar nodig.

Je betaalt de tandarts. In 
ruil geeft hij je een briefje 

voor het ziekenfonds.Breng dit briefje zo 
snel mogelijk naar 
jouw ziekenfonds.

Bij de jaarlijkse controle 
betaalt het ziekenfonds 

je 80% terug als je ouder 
bent dan 18. 

Opgelet: vraag aan je tandarts 
of hij geconventioneerd is! Dat 
betekent dat hij zich houdt aan 
de tarieven afgesproken met de 

ziekenfondsen.
TIPS:

1. Misschien heb je recht op de derdebetalersregeling. Dan moet je enkel het 
remgeld betalen. Vraag het aan uw tandarts!

2. Hebt u een laag inkomen? Misschien heb je dan recht op een omniostatuut. 
Dat betekent dat het ziekenhuis meer terugbetaalt. Bovendien maak je meer 
kans op de toepassing van de derdebetalersregeling.

3. Beschik je niet over voldoende financiële middelen? Dan kan je je melden bij 
het OCMW in je buurt. Zij zoeken samen met jou naar een geschikte oplossing.

DUS:
Poets goed en ga elk jaar naar de tandarts! Dit is de gezondste en 
goedkoopste oplossing. Dankzij een aantal regelingen is het bezoek  
aan de tandarts financieel draagbaar.

Het tandartsbezoek is tot de 
leeftijd van 18 jaar VOLLEDIG 

TERUGBETAALD! 
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TANDEN POETSEN  
IS MAKKELIJK 

Zo doe je het!
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BRUSHING YOUR 
TEETH IS EASY
This is how you do it!

Would you like to get a dental hygiene information 
package for children? You can get them from the 
Stadswinkel (city information centre), Botermarkt 
17A, 9000 Gent

FOR YOUR 
CHILDREN

Teach your children to brush their teeth on a daily 
basis when they get their first tooth. Learn young, 
learn fair! Help your children to brush their teeth at 
least until they are 9 years old, it’s good for them! Also 
teach your children to get used to going to the dentist. 
Bring them along when you visit the dentist. 

To help parents, the city of Ghent has developed a 
reward system and a fairytale you can read to them, 
to teach your children the importance of having good 
dental hygiene.

•	Brush your teeth every morning and  
before going to bed.
•	A little bit of toothpaste is enough  

(the size of a pea)
•	Brush your teeth for long enough  

(2 minutes)!
•	Limit your intake of sweet and acidic  

drinks and unhealthy snacks

The top of  
your teeth

The inside of  
the teeth 

Don’t forget  
the incisors

The outside and 
base of the teeth

Tanden poetsen is makkelijk
Zo doe je het!

Voor uw kinderen

Tanden poetsen is makkelijk

Vertaling Nederlands-Engels.
Dit is de vertaling Engels van “Tanden poetsen“ en bevat identiek 
dezelfde informatie als de Nederlandse tekst. Deze vertaling mag enkel 
verspreid worden met de originele brontekst “Tanden poetsen”



➀ ➁

➂

➃

➄

➅

Brush your teeth well!  
Avoid sweet, acidic drinks  

and unhealthy foods

Go to your dentist at least 
once a year. If you do, 
the visit is reimbursed 

almost entirely!

The dentist will check your 
teeth. He will give you advice 

and take care of your  
teeth if necessary.

Pay your dentist.  
In exchange you will get 

a note for the health 
insurance fund.

Get this note 
to your health 

insurance fund as 
quickly as possible.

If you visit your dentist 
every year, your health 

insurance fund will 
reimburse 80% of the cost 

if you’re over 18.

Caution: ask your dentist 
whether he/she applies the 

government-imposed rates! This 
means he/she will charge the 

rates that were agreed on with 
the health insurance funds.TIPS:

1. You may be entitled to use the third-party payment system. In that case you 
only have to pay the personal contribution. Ask your dentist!

2. Do you have a low income? You may be entitled to an omnio status. This 
means the health insurance fund will reimburse more. In addition, you will be 
more likely to be allowed to use the third-party payment system.

3. If you do not have sufficient financial resources, you can turn to your local 
OCMW (public welfare office). They will help you find a suitable solution.

SO:
Brush your teeth well and visit your dentist once a year! That is the 
healthiest and cheapest option. Various schemes reduce the financial 
burden of a visit to the dentist. 

All dentist’s visits are FULLY 
REIMBURSED until the age of 18!
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www.gentgezondestad.be

Find a dentist nearby via

Jaarlijks naar de 
tandarts is goedkoper
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