
FlevoTand is een samenwerkingsverband van tandartsen, 

mondhygiënisten, thuiszorgorganisaties en GGD Flevoland. 

FlevoTand coördineert en stimuleert activiteiten op het 

gebied van de tandheelkundige collectieve preventie voor 

jeugdigen in de provincie Flevoland. In deze nieuwsbrief 

leest u welke activiteiten dit in 2014 waren en welke 

activiteiten voor 2015 inmiddels zijn gestart.

Gebitsonderzoek Almere Stad in 2015

GGD Flevoland onderzoekt regelmatig de gebitssituatie en mond-

hygiëne van basisschoolleerlingen in Flevoland. Het doel van dit 

onderzoek is het opsporen van risicogroepen. Een risicogroep is 

een groep met relatief veel kinderen met gaatjes, vullingen of 

getrokken kiezen wegens gaatjes. Aan de hand van de onder-

zoeksresultaten is het mogelijk om de tandheelkundige collectieve  

preventie in Flevoland gerichter aan te kunnen bieden. 

Inmiddels is een start gemaakt met de organisatie voor een 

gebitsonderzoek op 18 basisscholen in Almere Stad. Dit onderzoek 

staat gepland tot en met de maand mei van dit jaar. De resultaten 

van dit onderzoek worden in juni verzonden naar alle deelnemen-

de basisscholen en tandheelkundige professionals in Almere.

Resultaten gebitsonderzoek Dronten 2014

In juni 2014 is een gebitsonderzoek afgerond in Dronten. Hieraan 

hebben 608 leerlingen van 12 basisscholen meegedaan. Van dit 

onderzoek zijn 2 factsheets gemaakt. Omdat het onderzoek op 

een school voor speciaal onderwijs uitgebreider is uitgevoerd, is 

hier een aparte factsheet van gemaakt. 

72% van de leerlingen van 11 onderzochte scholen heeft een gaaf 

gebit. Op de school voor speciaal onderwijs is dit percentage 59%. 

Het percentage ‘gaaf gebit’ varieert per school van 50 tot 88%. 

De factsheets van dit onderzoek zijn te downloaden via 

www.flevotand.nl.

Bevorderen gebitscontroles bij de tandarts.

Kinderen die nog nooit bij een tandarts zijn geweest, worden 

door de GGD verwezen naar een tandarts. Dit gebeurt alleen met 

schriftelijke en telefonische toestemming van de ouders. Door ook 

met de ouders telefonisch contact op te nemen en het belang van 

een gebitscontrole uit te leggen, hebben meer ouders dan voor-

heen ook echt een afspraak gemaakt voor hun kind. Daarnaast 

blijft het van belang de ouders duidelijk te maken dat kinderen via 

de basisverzekering automatisch verzekerd zijn voor tandheelkun-

dige hulp. In 2014 zijn er 61 Flevolandse kinderen verwezen naar 

een tandartspraktijk, waarvan 48 in Almere, 6 in Lelystad, 4 in de 

Noordoostpolder en 3 in Dronten. 
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Lesboxen mondverzorging

GGD Flevoland heeft diverse lesboxen 

samengesteld: 

spreekbeurtkoffers voor leerlingen van het 

basisonderwijs;

lesboxen basisonderwijs voor leerkrachten;

peuterkoffers voor leidsters van peuterspeelzalen 

en kinderdagverblijven. 

In elke lesbox zit kant-en-klaar lesmateriaal om een les, 

project of spreekbeurt over 

mondverzorging te kunnen geven.

Gastlessen mondverzorging

De tandheelkundig preventief medewerker (tpm) van 

GGD Flevoland geeft ieder jaar voorlichtingsbijeen-

komsten over mondverzorging aan kinderen en hun 

ouders op voornamelijk risicoscholen. 

Zo’n voorlichtingsles duurt gemiddeld anderhalf uur per 

groep en is onderverdeeld in: 

1. een theoretisch deel met informatie over een  

gezonde mond, het voorkomen van gaatjes en  

tand-erosie, goede voeding, snoepen en 7 eet/drink- 

momenten. Hierna volgt een poetsinstructie met  

zowel een handmatige als een elektrische  

tandenborstel;

2. een praktisch deel waarin alle kinderen hun tanden 

poetsen en zelf met plakverklikkers kunnen  

controleren of er goed is gepoetst (vanaf +/- 8 jaar).

In 2014 zijn er 153 van deze voorlichtingsbijeenkomsten 

gegeven, waarvan 49 in Almere, 42 in Dronten, 14 in 

Lelystad, 17 in de Noordoostpolder, 15 op Urk en 16 in 

Zeewolde. 

Voor deze voorlichtingsbijeenkomsten is gebruik gemaakt 

van tandenborstels en tubes tandpasta die door het 

Ivoren Kruis via het project ‘hou je mond gezond’ ter 

beschikking zijn gesteld. 

Colofon
FlevoTand is een samenwerkingsverband van thuiszorgorganisaties, 

GGD, tandartsen en mondhygiënisten in Flevoland. 

Het samenwerkingsverband heeft het doel om curatieve en 

preventieve (jeugd)tandzorg op elkaar af te stemmen. 

Deelnemers van FlevoTand:

Gitta Beltman, Erwin Wesselink, Piet van der Ende, 

Jessica Holwerda, Jelle Moonen, Denise List, 

Sophie Luteijn, Ciska van der Poel 

Secretariaat

GGD Flevoland, Ciska van der Poel, 

tandheelkundig preventief medewerker

Boomgaardweg 4, 1326 AC Almere

T:   036 5357300

E:   c.vanderpoel@ggdflevoland.nl 

I:    www.FlevoTand.nl  

Hoe houdt u het kindergebit gezond? Ga naar: 

www.tno-kindergebit.nl

 Help uw kind met
tandenpoetsen tot de 
leeftijd van 10 jaar
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Voorlichtingsfilm voor ouders van 0-4 jarigen

Door TNO in Leiden is de webbased voorlichtingsfilm ‘een 

gezond kindergebit’ gemaakt, bestemd voor ouders van 

kinderen van 0-4 jaar. Tijdens het 9 maanden- of 3 jaar-

consult op het consultatiebureau geeft de jeugdverpleeg-

kundige aan ouders een kaartje mee om hen te 

informeren over deze voorlichtingsfilm. De drie thuis-

zorgorganisaties in Flevoland doen hier aan mee. Van 

deze voorlichtingsfilm zijn ook informatieposters voor de 

wachtkamer gemaakt.  

Indien u kaartjes en posters voor uw wachtkamer wilt 

gebruiken dan kunt u deze kosteloos aanvragen via het 

secretariaat van FlevoTand (zie colofon). U kunt de 

voorlichtingsfilm bekijken via www.tno-kindergebit.nl


