
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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Máte záujem o balík ústnej hygieny pre deti? Je k 
dispozícii v Stadswinkel, Botermarkt 17A, 9000 Gent

Učte svoje deti, aby si zuby čistili denne a to už od 
prvých zúbkov. Pretože, čo sa za mlada naučíš, v 
starobe akoby si našiel! Do veku 9 rokov deťom pri 
čistení zubov určite pomáhajte, je to pre ne lepšie!  
Taktiež deti privykajte na zubára. Ak pôjdete k zubárovi 
Vy, zoberte ich so sebou.  S cieľom pomôcť rodičom 
vypracovalo mesto Gent odmeňovací systém a peknú 
rozprávkovú knihu, ktorá deti o potrebe správnej 
ústnej hygieny poučí. 

ČISTENIE ZUBOV JE 
JEDNODUCHÉ 

Robí sa to takto!

PRE VAŠE DETI

•	Zuby si čistite ráno a pred spaním.
•	Trochu zubnej pasty (o veľkosti hrášku) postačí.
•	Zuby si čistite dostatočne dlho (2 minúty)!
•	Obmedzujte sladké a kyslé nápoje a  

nezdravé medzijedlá.

Vrchnú stranu 
zubov

Vnútornú stranu 
zubov 

Nezabudnite na 
rezáky

Vonkajšiu stranu 
zubov a ďasien

Vertaling Slowaaks.
Dit is de vertaling Slowaaks 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

Zuby si čistite vždy poriadne! 
Obmedzujte sladké, kyslé 
nápoje a nezdravú stravu. 

Aspoň 1 krát do roka choďte na 
zubnú prehliadku. V tom prípade 
je návšteva u zubára takmer plne 
hradená poisťovňou!

Zubár Vám vyšetrí stav chrupu. 
Poradí Vám a v prípade 
potreby Vám chrup ošetrí.

Zubárovi zaplatíte a on 
Vám vydá potvrdenie pre 
zdravotnú poisťovňu. Tento doklad 

odovzdajte čo 
najskôr v zdravotnej 
poisťovni.

Ak ste starší ako ako 18 rokov, 
zdravotná poisťovňa Vám pri 
každoročnej zubnej prehliadke 
opätovne preplatí  80%.

Upozornenie: informujte sa 
u Vášho zubára či je zubárom 
konvenčným! To znamená, či 
záväzne dodržiava sadzby určené 
zdravotnou poisťovňou.TIPY: 

1. Možno máte nárok na hradenie zdravotných nákladov treťou stranou. V tom 
prípade platíte iba tú časť zdravotných nákladov, ktoré zdravotná poisťovňa 
nehradí. Informujte sa u Vášho zubára!

2. Máte nízky príjem? Je možné, že tom prípade máte nárok na tzv. omnioštatút. To 
znamená, že zdravotná poisťovňa Vám uhradí vyššiu časť zdravotných nákladov. 
Okrem toho je väčšia pravdepodobnosť, že si tiež môžete uplatniť hradenie 
nákladov treťou stranou.

3. Nemáte dostatok finančných prostriedkov? V tom prípade sa môžete obrátiť na 
OCMW v blízkosti Vášho bydliska. Spolu s Vami sa pokúsia nájsť čo najlepjšie riešenie.

TO ZNAMENÁ:
Čistite si zuby poriadne a zubára navštívte každý rok!  Je to najzdravšie a 
najlacnejšie riešenie. Vďaka niekoľkým z opatrení zvládnete návštevu u zubára  
aj finančne. 

Návšteva u zubára je do veku 18 rokov 
PLNE HRADENÁ POISŤOVŇOU!
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www.gentgezondestad.be

Zubára v blízkosti Vášho 
bydliska nájdete cez 

Jaarlijks naar de 
tandarts is goedkoper
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