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Met kinderen naar de tandarts

Veel ouders weten niet dat met hun kind naar de tandarts gaan gratis is. De controle en eventuele behande-
lingen die een kind nodig heeft worden vergoed vanuit de basisverzekering voor alle kinderen tot 18 jaar. Uit-
zondering hierop is orthodontie, een beugel. Veelal gezinnen met een kleine beurs mijden de tandarts vanwege 
de kosten, maar zij kunnen dus met een gerust hart de kinderen naar de tandarts laten gaan.

Alles voor een glimlach

Jong geleerd is oud gedaan
Wanneer de kinderen van jongs af aan met regelmaat een bezoek brengen 
aan de tandarts, mondhygiënist of preventie assistent leren ze hoe belangrijk 
een gezond gebit is en hoe ze hun gebit zelf gezond kunnen houden. Een ge-
zond gebit is mooi en zorgt voor een goede uitstraling. Daarnaast is zorgen 
voor een gezond gebit ook van belang voor het voorkomen van pijn aan je 
gebit, want pijn is nooit fijn, zeker niet bij kinderen. Wanneer de kinderen al 
jong leren goed om te gaan met hun gebit hebben zij daar op latere leeftijd 
veel profijt van. 

Gewoon Gaaf
Alle kinderen van 0 tot 18 jaar kunnen deelnemen aan de Gewoon Gaaf 
Methode. Gewoon Gaaf is een cariëspreventiemethode (cariës zijn gaatjes). 
De preventiemethode laat ouder en kind inzien wat de eigen invloed is op 
het ontstaan en vooral het voorkomen van gaatjes. Wie goed zijn tanden 
poetst en niet te veel suiker gebruikt kan er voor zorgen dat hij nooit gaatjes 
krijgt, een gewoon gaaf gebit.

Meer informatie over de Gewoon Gaaf Methode is te vinden op ivoren-
kruis.org/programmas/gewoon-gaaf/wat-is-gewoon-gaaf/

Met uw kind naar de tandarts gaan is dus kosteloos, voorkomt problemen nu en in de toekomst, en kan zorgen voor een gaaf 
gebit. Wie wil dat nou niet? 
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