Binnenkort rijdt onze Dental Car weer voor bij uw school !
Een gezond gebit staat bij JTV Mondzorg voor kids voorop. Alle behandelingen zijn gericht op het
voorkomen van gaatjes. Preventie staat bij ons centraal.
Als tandarts gespecialiseerd in kinderen bezoeken wij met onze dental cars ook basisscholen in de
regio NNO Brabant.
Binnenkort staat we weer bij de school van uw kind. Wij zien uw kind(eren) daar graag voor hun
periodieke controle. Uiteraard bent u van harte uitgenodigd om bij de afspraak aanwezig te zijn.
Waarom is een gezond melkgebit belangrijk?
Een gezond melkgebit legt de basis voor een gezond blijvend gebit. Tanden wisselen als uw kind vijf
of zes jaar oud is. Kiezen wisselen meestal pas op 11 jarige leeftijd. Het melkgebit is belangrijk voor
uw kind om goed te kunnen bijten, kauwen en praten.
Het melkgebit speelt ook een rol bij het vormen van het gezicht. Vroeg verloren melktanden of –
kiezen kunnen daarnaast een probleem geven bij het doorkomen van het blijvende gebit.
Het melkgebit heeft een meer kwetsbare glazuurlaag dan het blijvende gebit. Daarom kunnen er
sneller gaatjes en aantasting van het glazuur ontstaan. Dit kan pijn in de mond geven en zorgen dat
een kind zich niet lekker voelt en slecht slaapt.
Door twee keer per dag 2 minuten goed te poetsen met een fluoride houdende tandpasta en niet
meer dan zeven eet- en drink momenten per dag kunnen gaatjes worden voorkomen. Het
voorkomen van gaatjes begint natuurlijk bij goed poetsen.
Goed poetsen met de 3 B’s

Een kind heeft niet altijd zin om de tanden
te poetsen. Bespreek daarom met je kind
waarom tandenpoetsen belangrijk is. En is
uw kind al bekend met de drie B's? Dan
poetst je kind zijn tanden en kiezen op een
vaste volgorde: Binnenkant, Buitenkant en
Bovenkant. Wij adviseren tot 10 jaar altijd
napoetsen!

Vanaf oktober kunt u uw kind ook beter laten poetsen met onze nieuwe Glansje-poets App,
gratis te downloaden via google play en de App Store.

Vragen?
Wilt u meer informatie of heeft u vragen, bezoek dan onze website www.mondzorgvoorkids.nl,
of kijk op www.glansje.nl ons platform met tips over mondzorg voor kinderen, kleurplaten en de
mondzorgsprookjes van prinses Glansje. Natuurlijk kunt u ook altijd even binnenlopen bij de bus
of bellen voor meer informatie: 0412-625967

!

