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Nieuwsbrief FlevoTand 2016
FlevoTand is een samenwerkingsverband van tandartsen, mondhygiënisten, 

thuiszorgorganisaties en GGD Flevoland. FlevoTand coördineert en stimuleert 

activiteiten op het gebied van tandheelkundige collectieve preventie voor 

jeugdigen in de provincie Flevoland. In deze nieuwsbrief leest u welke 

activiteiten dit in 2015 waren en welke activiteiten voor 2016 inmiddels 

zijn gestart. 

Start gebitsonderzoek op het speciaal basisonderwijs in 2016

GGD Flevoland onderzoekt regelmatig de gebitssituatie en mondhygiëne 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. 

Vanaf augustus 2016 start de GGD met de voorbereiding van een gebits-

onderzoek op het speciaal onderwijs in een aantal gemeenten in Flevoland. 

Het is de bedoeling om dit onderzoek in het schooljaar 2016/2017 af te ronden 

en de factsheet hiervan in juni 2017 naar betrokkenen te versturen. Aan de 

hand van de onderzoeksresultaten is het mogelijk om de tandheelkundige 

collectieve preventie aan kinderen in het speciaal onderwijs in Flevoland 

gerichter aan te kunnen bieden. 

Resultaten gebitsonderzoek Almere stad 2015

In juni 2015 is een gebitsonderzoek afgerond waaraan 859  leerlingen van 

17 basisscholen in Almere hebben meegedaan. 71% van de onderzochte 

leerlingen heeft een gaaf gebit. Een gaaf gebit is een gebit zonder vullingen, 

gaatjes en/of getrokken elementen (wegens gaatjes). Het percentage ‘gaaf 

gebit’ varieert per school van 86 tot 48%. De factsheet van dit onderzoek is 

te downloaden via www.fl evotand.nl

Drankenbord ‘hoeveel suiker zit er in?’

GGD Flevoland heeft een ‘drankenbord’ beschikbaar om kinderen en hun 

ouders bewust te maken van de hoeveelheid suiker in verschillende drankjes. 

Ook wordt op het drankenbord ge-

schreven hoe lang je moet lopen of 

fi etsen om het drankje te verbran-

den en dat water uit de kraan de 

gezonde keuze is. Het drankenbord 

is een bord in A1-formaat met 

vakjes waar lege pakjes/zakjes/

blikjes drinken opgeplakt kunnen 

worden met daarnaast de juiste 

hoeveelheid suikerklontjes. Als u 

interesse heeft en een drankenbord 

in uw wachtkamer wilt ophangen 

dan kunt u het Drankenbord voor 

€ 50 bestellen bij GGD Flevoland. 

U kunt het drankenbord naar eigen 

inzicht vullen. Er is een beperkte 

voorraad van de drankenborden 

beschikbaar, dus op=op. 



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.

In 2015 is er 50 keer een lesbox uitgeleend.

Lespakket Trammelant in Tandenland

Het mondgezondheidsprogramma Trammelant in 

Tandenland staat voor verbetering van de mondgezond-

heid bij de jeugd, gewoontevorming, betrekken van 

ouders, educatie en entertainment. Doel is dat kinderen 

2 x per dag hun tandenpoetsen, ouders 1 x per dag 

napoetsen (t/m 9 jaar), kinderen maximaal 7 eet- en 

drinkmomenten per dag hebben (maximaal 1 x per dag 

snoepen) en 2 x per jaar de tandarts/mondhygienist 

bezoeken. Via de website 

www.trammelantintandenland.nl kunnen de drie 

(animatie)fi lmpjes voor de kinderen getoond worden. 

Deze drie korte fi lmpjes gaan over tandenpoetsen, 

eten-drinken/ snoepen en tandartsbezoek. Daarnaast 

is er een handleiding, prentenboek en poetslied 

beschikbaar.

Kinderen verwijzen naar de tandartspraktijk.

Kinderen die nog nooit bij een tandarts zijn geweest voor 

gebitscontrole worden  met toestemming van hun ouders 

door de GGD verwezen naar een tandarts. Daarnaast blijft 

het belangrijk om ouders te informeren over het feit dat 

kinderen via de basisverzekering automatisch verzekerd 

zijn voor tandheelkundige hulp. In 2015 zijn er 67 

Flevolandse kinderen verwezen naar een tandartspraktijk.

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@ggdfl evoland.nl 

I:    www.FlevoTand.nl  

Gastlessen mondverzorging

Elk jaar geeft de tandheelkundig preventief medewerker 

(tpm) van  GGD Flevoland voorlichtingsbijeenkomsten 

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 tanderosie, 

goede voeding, snoepen, 7 eet/drinkmomenten en 

een poetsinstructie zowel met een handmatige als 

met 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 2015 zijn er 136 van deze voorlichtingsbijeenkomsten 

gegeven aan in totaal ruim 3300 kinderen. 

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. 
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