
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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IS MAKKELIJK 

Zo doe je het!

gezonde

stad

 v.u
.: R

esu
l Tap

m
az, S

ch
ep

en
 van

 W
elzijn

, G
elijke kan

sen
, G

ezo
n

d
h

eid
 en

 S
p

o
rt, B

oterm
arkt 1, 9

0
0

0
 G

ent

LAVARSE LOS DIENTES 
ES FÁCIL 
¡Así se hace! 

¿Desea Ud. recibir un paquete de higiene bucal 
para niños? Está disponible en el Stadswinkel  
(= el centro informativo de la ciudad), Botermarkt 
17A, 9000 Gent

PARA  
SUS HIJOS

Enseñe a sus hijos a limpiarse cada día los dientes en 
cuanto tengan su primer diente. ¡Lo que se aprende en 
la cuna, siempre dura! Ayúdeles al menos hasta los  9 
años, ¡es bueno para ellos! Acostúmbrelos también al 
dentista y llévelos consigo  cuando vaya al dentista. 

Para ayudar a los padres, la ciudad de Gante ha 
desarrollado un sistema de recompensa y ofrece 
una historia divertida que muestra a los niños la 
importancia de una buena higiene bucal.

•	Cepíllese los dientes por la mañana y antes 
de acostarse
•	Basta con un poco de dentífrico  

(del tamaño de un guisante)
•	¡Cepillar durante bastante tiempo  

(2 minutos)!
•	Limite el consumo de bebidas azucaradas y 

ácidas y de otras golosinas poco saludables

La cara superior 
de los dientes

La cara interior 
de los dientes 

No olvidar  
los incisivos 

La cara exterior 
de los dientes y 
el cuello dental

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

Tanden poetsen is makkelijk
Zo doe je het!

Voor uw kinderen



➀ ➁

➂

➃

➄

➅

¡ Lávese siempre bien los 
dientes! Evite las bebidas 
azucaradas o ácidas y la 
comida poco saludable. 

Visite al dentista al 
menos una vez al año. 

¡De esta manera la 
consulta se reembolsa casi 

completamente!

l dentista revisa sus 
dientes, da consejos y cura 

sus dientes cuando sea 
necesario. 

Cuando pague al dentista, 
él le dará un documento 

para su mutual/ su 
institución de seguridad 

social/la seguridad social. Lleve cuanto antes 
este documento a 

su mutual. 

Si tiene más de 18 años,  
la mutual le devuelve 

el 80% del importe del 
control anual.

Cuidado: ¡Pregunte a su dentista 
si está “convencionado”! 

Significa que respeta las tarifas 
acordadas con las mutuales.

CONSEJOS:

1. Puede ser que Ud. tenga derecho al “arreglo del tercer pagador”: paga 
únicamente la cuota que corre a cuenta del paciente. ¡Infórmese con su 
dentista!

2. ¿Tiene pocos ingresos? Puede ser que tenga derecho al estatuto Omnio. En 
tal caso, la mutual le reembolsará más. También tiene más posibilidades de 
acudir al arreglo del tercer pagador. 

3. ¿No dispone de bastantes recursos financieros? Puede presentarse al 
OCMW de su barrio. Le ayudarán a buscar una solución adecuada. 

EN SUMA:
¡Limpie bien los dientes y consulte a su dentista cada año! Es la solución 
más sana y más barata. Gracias  a diversas arreglos todos tienen acceso 
a la consulta del dentista.

¡Hasta los 18 años SE REEMBOLSA 
ENTERAMENTE el costo de la 

consulta del dentista!
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www.gentgezondestad.be

Encuentre un dentista en 
su área en 

Jaarlijks naar de 
tandarts is goedkoper
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