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Inleiding
De stand van tanden en kiezen is bij een kind met schisis over het algemeen afwijkend. Ze staan 

meer onregelmatig, scheef en gedraaid. Het verzorgen van de tanden en kiezen is daardoor 

lastiger en vraagt meer aandacht. In deze brochure kunt u lezen hoe u het gebit van uw kind met 

schisis het beste kunt verzorgen. 

3



Hoe onstaan gaatjes?

O
p moeilijk te reinigen plekken blijft vaak plak achter, ook na het poetsen.  

Plak is een wit-geel laagje aanslag dat je moeilijk ziet. Het bestaat voor 75% uit 

bacteriën. Deze bacteriën zetten de suikers uit eten en drinken om in een zuur. 

Er is dan sprake van een zuuraanval op de tanden en kiezen, waardoor  

het tandglazuur wordt opgelost. 

Als er regelmatig zo’n zuuraanval plaatsvindt, ontstaat er een doffe witte plek in het glazuur. 

Dit is het prille begin van een gaatje. Deze plek kan zich nog herstellen door minimaal twee keer 

per dag te poetsen met een fluoridetandpasta en door het eet- en drinkgedrag aan te passen. 

Gebeurt dit niet dan is de kans groot dat de doffe witte plek een echt gaatje wordt.

Gaatjes kun je voorkomen door:

• Niet te veel eet- en drinkmomenten op een dag.

• Minder suiker eten.

• Minder zure producten eten.

• Niet te snel poetsen na het eten van zure producten.

• Goed tandenpoetsen, tweemaal per dag.  

In de volgende hoofdstukken wordt dit verder uitgelegd. 
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Voeding
Gaatjes worden veroorzaakt door suikers in onze voeding. Suikers zitten ook in producten waarvan 

je dat misschien niet zou denken. Bijvoorbeeld crackers, chips, ketchup, pindakaas, mayonaise, 

appelmoes en Danoontjes.

Het is goed om kinderen van jongs af aan te laten wennen aan andere smaken dan zoet,  

bijvoorbeeld kaas, komkommer, wortel, noten, gewone yoghurt en karnemelk.

Beperk het aantal eet- en drinkmomenten tot de drie hoofdmaaltijden en tot maximaal vier  

tussendoortjes op een dag.  
 

Bijvoorbeeld:

07.30 uur  ontbijt

10.00 uur  tussendoortje: fruit en wat drinken

12.30 uur  lunch

15.00 uur  tussendoortje: thee en wat lekkers

18.00 uur  avondmaaltijd

Het is niet goed om uw kind gedurende lange tijd steeds kleine hapjes te laten eten of kleine 
slokjes te laten drinken. Er vinden dan steeds zuuraanvallen plaats. Daarom kunt u uw kind beter 
zo vroeg mogelijk, vanaf ongeveer negen maanden, laten wennen aan het drinken uit een (tuit) 
beker en het drinken meteen op laten drinken.

Geef uw kind nooit een zuigfles mee naar bed!

Kraanwater drinken geeft geen zuuraanvallen. Dit mag dus de hele dag door gedronken worden.  

5



Tanderosie
Tanderosie is het oplossen van tandglazuur door zuurinwerking. Door de erosie wordt het glazuur 

steeds dunner en ontstaan er uithollingen in de tand. Alle zure voedingsmiddelen kunnen 

schadelijk zijn voor het tandglazuur. Denk hierbij aan frisdranken, vruchtendranken, sportdrankjes, 

ijsthee en yoghidranken. Maar ook aan bepaalde soorten fruit (bijvoorbeeld kiwi’s, bessen, appels 

en sinaasappels). Ook zure snoepjes zoals winegums, zure matten en Candy-sprays zijn schadelijk. 

Azijnhoudende voedingsmiddelen zoals slasaus en mayonaise bevatten ook veel zuur. Voor al 

deze producten geldt: eet ze met mate.

Maar ook door tandenpoetsen kan erosie optreden. Vooral als er snel na het eten van zure voeding 

tanden wordt gepoetst. Het glazuur is na het eten gedurende een korte periode wat zachter en 

kan dan worden ‘weggepoetst’.  

Eet of drink daarom één uur voor het poetsen geen zure producten.
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Mondverzorgingsmiddelen:
• bekertje water
• gaasje van 5x5 cm
• smal lintgaas 1 cm breed
• een rager
• van 0-5 jaar een fluoridepeutertandpasta, vanaf 5 jaar een fluoridetandpasta voor  

volwassenen
• zachte tandenborstel met kleine borstelkop, soms in verschillende maten
• een dr. Barmans 3-kopstandenborstel
• eventueel een elektrische tandenborstel
• eventueel een plastic mondspiegeltje
• plakverklikkers

De meeste bovengenoemde producten zijn te koop bij de drogist of apotheek. De dr. Barmans 
3-kopstandenborstel, ragers, lintgaas en de gaasjes zijn te koop in de Spoedapotheek in het MCL.

Reinigen van 
de mond

V
anaf het moment dat bij uw kind de eerste 

tandjes doorbreken moet er minimaal 

twee keer per dag gepoetst worden.  

Poets in ieder geval altijd voor de nacht.  

’s Nachts is er namelijk minder speeksel in de mond 

aanwezig (speeksel werkt beschermend). Hierdoor 

kunnen de suikers (zuren) meer schade aanrichten 

aan het glazuur van de tanden/kiezen.
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Volgorde bij het tandenpoetsen:

• Spoel (als uw kind dat kan) de mond met water. De eventueel aanwezige voedselrestjes spoel 

je zo al weg.

• Reinig tanden, kiezen en tandvlees met een om de wijsvinger gewikkeld gaasje.

• Reinig de tanden die scheef staan met lintgaas en/of een rager. 

• Gebruik een erwtje tandpasta op een droge borstel, dan ontwikkelt zich minder schuim.  

• U kunt eventueel een mondspiegeltje gebruiken om de wang en lip opzij te houden. Zo heeft 

u meer zicht op het poetsen.

• Poets 2 minuten.
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Poets in een vaste volgorde: binnen-, buiten- en  
bovenkant. Poets ook het tandvlees mee. Zet de borstel 
op de overgang van tanden en kiezen naar het  
tandvlees en poets zachtjes heen en weer. Bij het  
poetsen in een vaste volgorde verkleint u de kans  
op het overslaan van plekjes. 

Als uw kind al zelf kan of wil poetsen, poets dan altijd 
na, zeker tot uw kind ongeveer 10 jaar is. Pas dan 
beschikken kinderen over de vaardigheden om het zelf 
goed te kunnen doen. 

Voor het poetsen met een junior- of volwassentand- 
pasta geldt: spuug na het poetsen de tandpasta uit, 
maar spoel niet na met water. Peutertandpasta hoeft 
niet uitgespuugd te worden. Door niet na te spoelen 
met water blijft er wat fluoride in de mond achter.  
Fluoride maakt het glazuur van tanden en kiezen hard.

Spoel na het poetsen de tandenborstel onder de kraan 
uit en zet de borstel schoon en droog weg met de  
borstelkop naar boven. Als de borstel schoon en droog 
is vermenigvuldigen de bacteriën zich minder snel.

Koop een nieuwe tandenborstel zodra de haartjes uit 
elkaar gaan staan. Haartjes die uiteen staan poetsen 
minder goed.

9



Houding bij het poetsen
Kleine kinderen zijn gemakkelijker te poetsen als  
ze liggen, bijvoorbeeld op het aankleedkussen.  
U heeft dan het beste zicht. Ook grotere kinderen  
zijn goed liggend te poetsen. Het hoofd van het  
kind ligt dan op uw bovenbenen. Uw kind kan  
ook tegen de muur staan. Het heeft dan een steuntje 
in de rug. U kunt dan zelf gaan staan of zitten voor 
uw kind. Bij het poetsen van de tanden en kiezen in 
de bovenkaak is het handig als uw kind het hoofd 
achterover doet. 

Poetst uw kind zelf?  
Laat het dan poetsen voor een spiegel.

Plakverklikkers
Gebruik regelmatig plakverklikkers.  
Plakverklikkers verklikken én kleuren de plaatsen 
waar nog plak zit. U kunt met de plakverklikkers 
ook goed beoordelen of uw kind al zelf goed kan 
poetsen. 
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Tandartsbezoek
Ga vanaf het moment dat uw kind twee  

jaar is met hem of haar naar de tandarts.  

Uw kind kan dan wennen aan het bezoek.  

De tandarts kan de tanden en kiezen  

controleren op gaatjes. Dat gebeurt meestal  

twee keer per jaar, maar kan indien nodig  

ook vaker. Ook kunt u bij de tandarts terecht  

voor al uw vragen over het gebit van uw kind.

 

Meer informatie
U kunt alles ook nog eens bekijken op onze 

 sites, daar is tevens ons filmpje te zien over  

mondverzorging. 

www.schisisteamfriesland.nl en 

www.mcl.nl/cbt 

Op de site van het Ivoren Kruis kunt u meer  

informatie vinden over mondverzorging.

www.ivorenkruis.nl
isbn/ean: 978-90-816279-1-7

Astrid Kuiper

Silke bij de tandenpoetsjuf
Mondverzorging bij schisis

Illustraties

Monique Beijer

Goede mondverzorging is belangrijk. Voor het behoud van je gebit.

Er zijn mensen voor wie goede mondverzorging minder vanzelfsprekend is. Dat geldt speciaal 
voor mensen die niet in staat zijn zelfstandig hun mond goed te verzorgen. Astrid Kuiper heeft 
daar een feilloos gevoel voor. Goede mondverzorging is haar dagelijks werk. 

Astrid is preventieassistent bij het Centrum voor 
Bijzondere Tandheelkunde in het Medisch Centrum 
Leeuwarden. Ze ondersteunt de tandheelkundige 
zorg bij gehandicapten, ouderen en jongeren voor wie 
de ‘gewone’ mondzorg niet volstaat.

Astrids enthousiasme voor haar beroep blijft niet 
beperkt tot binnen de muren van het mcl. Ze 
bedacht voor mensen die extra zorg nodig hebben het 
‘individuele poetsplan’. Ze was de stuwende kracht 
achter informatiemateriaal en instructiekaarten. 
Ze zette, samen met een collega, een cursus op om 
medewerkers in verpleeghuizen bewust te maken van 
het belang van goede mondzorg voor de bewoners, 
en ze te leren hoe dat aan te pakken. Een bijdrage te 
leveren aan een betere mondverzorging bij jong en 
oud, dat is haar professionele passie.

Het boekje dat voor u ligt is haar nieuwste initiatief. 
Goede mondzorg, aangepast voor kinderen met 
schisis. Met liefde voor het vak geschreven, bruikbaar 
voor professional en verzorger.

schisiswerkgroep friesland
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Silke bij de tandenpoetsjuf is een uitgave van de Schisiswerkgroep 
Friesland in samenwerking met de BOSK. 11
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