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 1. Het gebit 

In je mond zitten tanden en kiezen. 
Tanden (1) en kiezen (2) noem je samen 
het gebit (3). 
Je gebruikt je gebit om je eten te 
kauwen. 
Je tanden snijden het eten af  als een 
mes. 
Met je kiezen maal je het eten fijn. 
Zo maak je je eten klein. 
Je kunt het  daarna doorslikken. 
Je gebit is belangrijk. 
Je moet er zuinig op zijn. 
Dit boek gaat ook over de tandarts (4). 
De tandarts helpt mee om je gebit goed 
te houden. 
Maar jij bent heel belangrijk. 
Jij moet je gebit goed verzorgen. 
Hoe doe je dat? 
Je leest er meer over in dit boek. 
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 2. De eerste tanden 

Een baby heeft nog geen tanden (1). 
Die tanden komen ongeveer na zes 
maanden. 
Ze groeien één voor één boven het 
tandvlees uit. 
Eerst groeien de voortanden onder. 
Dan komen de voortanden boven. 
De baby huilt. 
Die tanden die groeien doen een 
beetje pijn. 
Na twee en een half  jaar zijn alle 
tanden en kiezen er. 
Kijk maar naar de nummers bij de 
tanden en kiezen (2). 
Je ziet welke tanden eerst komen en 
welke het laatst. 
Je noemt dit gebit het melkgebit. 
Het melkgebit heeft 12 tanden en 8 
kiezen. 
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 3. Wisselen 

Ben jij al aan het wisselen? 
Je verliest dan één voor één alle 
tanden en kiezen van je melkgebit (1). 
Eerst verlies je de voortanden. 
Dan alle andere tanden. 
Als laatste gaan de kiezen loszitten. 
Je begint met wisselen als je 6 of  7 
jaar bent. 
De laaste kies wissel je tussen je tiende 
en twaalfde jaar. 
Veel kinderen leggen een melktand 
onder hun kussen. 
Ze hopen dat de tandenfee komt (2). 
Die wisselt de tand om voor iets anders. 
Onder elke melktand zit een nieuwe 
tand. 
Die groeit als de melktand eruit is. 
 

Het was heel erg! 
Er was een touwtje en een 
deurkruk. 
En opeens was mijn buurman 
weg ! 1 
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 4. Een nieuw gebit 

Je krijgt dus een heel nieuw gebit. 
Er zitten in dit gebit ook 12 tanden. 
Maar je krijgt meer kiezen terug. 
Het melkgebit had maar 8 kiezen. 
Het nieuwe gebit heeft 20 kiezen. 
Je mond is ook groter geworden. 
Er passen meer kiezen in. 
 
Met dit nieuwe gebit moet je de rest 
van je leven doen.  
Voor een tand of  kies die verdwijnt, 
komt er niet niets terug. 
Je moet dus erg zuinig zijn op je gebit. 
Je moet er goed voor zorgen. 
 
Wat zit er allemaal in een mond? 
Kijk naar het plaatje. (1) 
 

de snijtand 

de huig 

de kleine kiezen 

de grote kiezen 

de verstandskies 

het zachte gehemelte 

de tong 

het harde gehemelte 

de hoektand 
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de tand met wortel 

de kies met wortel 



 5. Zorg voor je gebit 

Hoe zorg je goed voor je gebit? 
 
Tandenpoetsen: hoe vaak en hoe lang? 
 Poets je tanden minstens twee keer 

per dag. 
 Poets je tanden na het eten. 
 Ga je slapen? Eet dan niets meer na 

het tanden poetsen. 
 Poets je tanden met een kleine, zachte 

borstel. Dat kan ook een elektrische 
tandenborstel zijn. 

 Poets op zijn minst 2 minuten. Dat is 
één minuut voor het gebit boven. 
Daarna nog één minuut voor de 
tanden en kiezen onder. 

 Poets met tandpasta voor kinderen. 
 Het is goed als je één keer per dag 

samen met je vader of  moeder poetst. 
Ze helpen je. Zo sla je geen plekken 

over. 
 

 

2 keer 2 minuten2 keer 2 minuten2 keer 2 minuten   

1 minuut 1 minuut 1 minuut 
bovenbovenboven   

1 minuut 1 minuut 1 minuut 
onderonderonder   



Tandenpoetsen: van begin tot eind 

Begin met de onderkaak. 
Poets eerst de binnenkant. 

 Poets nu de buitenkant. 

Poets daarna de bovenkant 
van de tanden en de kiezen. 
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Nu de bovenkaak. 
Poets eerst de binnenkant. 
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 Poets nu de buitenkant. 

Poets daarna de bovenkant 
van de tanden en de kiezen. 

5 

6 



Flossen: poetsen met een draadje 

Een draadje of een boogje 
Tussen je tanden en kiezen zit ook eten. 
Daar kun je niet poetsen, maar wel flossen. 
Flossen is poetsen met een draadje. 
Je gebruikt het tussen je handen (1). 
Met een boogje (2) gaat het nog makkelijker. 2 
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 Tussen tanden en kiezen 
Met het draadje ga je tussen twee tanden of kiezen. 
Eerst de onderkaak. Daarna de bovenkaak. 
Je beweegt het draadje heen en weer. 
Je gaat helemaal tot boven. 
Neem een nieuw stukje draad (of boogje) als de 
draad vuil is. 

Je bent vergeten te flossen! 



 6. De tandarts 

Het poetsen van je tanden en kiezen doe je 
zelf. 
Dat is belangrijk. 
Zo zijn je tanden en kiezen schoon. 
Je gaat ook elk half  jaar naar de tandarts. 
Hij of  zij kijkt je tanden goed na. 
Je ligt in een stoel. 
Er schijnt een felle lamp (1) in je mond. 
Met een rond spiegeltje (2) aan een steeltje 
bekijkt de tandarts je gebit. 
Met een haakje (3) gaat de tandarts langs 
elke tand en kies. 
Hij haalt er vuil mee weg. 
Ook voelt hij met het haakje of  er gaatjes 
in een tand of  kies zitten. 
De tandarts vertelt ook waar je beter moet 
poetsen. 
De tandarts helpt om je gebit gezond te 
houden 
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 7. Een gaatje 
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Zie je de drie kiezen. 
Kies 1 is gezond. 
Bij kies 2 zie je een klein vlekje. 
Een tandarts ziet dat vlekje. 
Hij weet : dit is het begin van  
een gaatje. 
Hij gaat dat gaatje iets uitboren (4). 
Hij maakt het goed schoon. 
Daarna vult hij het gaatje. 
De vulling kan wit of  donker zijn (5). 
Ga je niet naar de tandarts? 
Dan wordt het gaatje een gat. 
Kijk maar naar kies 3. 
Bij zo’n gat kun je kiespijn krijgen. 
Je voelt het als je iets warms of  kouds 
drinkt. 
Of  als er eten in het gat komt. 
Dat gat is veel meer werk voor de tandarts. 
Maar hoe komt dat gat daar in die kies? 
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 8. Zoet 

Gaatjes in kiezen en tanden krijg je 
door zoet eten en drinken. 
Wat gebeurt er in je mond? 
Je eet iets zoets. 
In je mond leven piepkleine diertjes.  
Zij veranderen het zoet in een zuur. 
Dat zuur is niet goed voor je gebit. 
Het zuur gaat als een laagje op je tanden 
zitten. 
Je noemt het plaque (zeg: plak). (1) 
Alleen als je je tanden poetst, gaat die 
plak weg. 
Poets je niet? Dan zorgt die plaque voor 
gaatjes. 
Daarom is poetsen na een maaltijd heel 
belangrijk. Zo krijgt plaque geen kans. 
Zoet zit vooral in koek en snoep. 
Maar in frisdrank zit ook heel veel zoet. 
Dat zoet gaat rond en tussen je tanden 
zitten. Goed poetsen dus! 

Gaatjes kunnen voor kiespijn 
zorgen. 
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Had ik maar beter gepoetst! 



 9. Filmpje 

Klik hier 
http://www.schooltv.nl/video/huisje
-boompje-beestje-naar-de-tandarts/

Huisje Boompje Beestje 
Naar de tandarts 

http://www.schooltv.nl/video/huisje-boompje-beestje-naar-de-tandarts/#q=tandarts
http://www.schooltv.nl/video/huisje-boompje-beestje-naar-de-tandarts/#q=tandarts






 Bronnen en foto’s 

http://kidshealth.org/kid/stay_healthy/body/teeth_care.html?
tracking=K_RelatedArticle 

 
http://www.tandarts.nl/mondzorg/gebit-preventie/melkgebit-blijvend-

gebit 
 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Gebit 



 Colofon en voorwaarden 
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