Behandeling voor kinderen
– Jong geleerd is oud gedaan -

Beste ouders, het allerliefste zien wij uw kinderen zo vroeg mogelijk. Er is tegenwoordig meer
aandacht voor het gebit van jonge kinderen en daardoor gaat het steeds beter. Maar nog te veel
kinderen krijgen te vroeg al problemen en er valt nog veel te verbeteren. Ruim 20% van de
kinderen in Nederland hebben op 5 jarige leeftijd al gaatjes. En bij 11 jarigen gaat het om ongeveer
40%. In Rotterdam hebben kinderen gemiddeld vaker gaatjes dan in de rest van Nederland.
Met een regelmatig bezoek bij de mondhygiënist kunnen gaatjes en andere problemen worden
voorkomen. Mondhygiënisten van onze praktijk werken al geruime tijd door preventie met succes
aan gezonde kindergebitten.
Met preventie voorkomen we problemen voordat ze ontstaan en we weten precies wanneer een
kind risico loopt op gaatjes, erosie en /of andere problemen. Daarom willen we kinderen van kleins
af aan heel goed in de gaten houden zodat we meteen kunnen inspringen bij veranderingen. We
zien nu dat de kinderen die we al vroeg hebben begeleid nu hele gezonde pubergebitten hebben.
Daar doen we het voor.
Als ouder speelt u vanzelfsprekend een grote rol in de verzorging van het gebit van uw kind. Wij als
mondhygiënisten helpen u hierbij.

Behandeling
Als wij uw kind regelmatig terug zien bouwen wij een goede relatie op met uw kind, wat ook goed
kan zijn om later angst voor bezoeken aan de tandarts te voorkomen.
Tijdens een preventie-afspraak laten we met een speciale kleurstof zien op welke plaatsen na het
poetsen nog tandplaque is en door uitgebreide poetsinstructies leren we kind (en de ouder) om het
gebit optimaal schoon te maken en gezond te houden.
Hoe vaak een preventief bezoek nodig is, hangt af van het risico op gaatjes en andere problemen.
Dit risico gaan wij nu actiever inschatten aan de hand van een mondrapport dat u mee krijgt. Hierin
komt te staan:
• Minder of meer dan 10% plaque
• Schone groeven of plaque in de groeven
• Gezond tandvlees of ontstoken tandvlees
• Geen nieuwe gaatjes of wel nieuwe gaatjes
Pubers (met of zonder beugel)
Het is vaak lastig voor pubers om voldoende aandacht te geven aan het gebit. Onder behandeling bij
de orthodontist voor een mooie lach !!!. Het is heel moeilijk het gebit met zo'n beugel goed schoon
te houden voor een puber. Voor ons als mondhygiënist een mooie uitdaging hen te coachen en
samen te zorgen voor een schoon en gezond gebit, zonder gaatjes. Wij geven tips om het gebit en
de beugel makkelijker schoon te maken. Als er tandsteen of verkleuring aanwezig is, verwijderen
we dat.

Betaling
Om de mondhygiënist te bezoeken is geen verwijzing van de tandarts nodig en de behandelingen
worden tot 18 jaar 100% vergoed vanuit de basisverzekering

