
 

Wat doet de Jeugdtandverzorging bij u op school? 

• Gebitscontrole met uitgebreide poetsinstructie in onze Dental Car die 2x per jaar bij de 

basisschool staat. Met de kleurtest op de tanden en kiezen kunnen de kinderen zien 

welke plekjes ze overslaan met poetsen.  

• Fluoridebehandeling: om het glazuur te beschermen na doorbraak van de elementen. 

• De ouders van de kinderen in groep 1 en 2 ontvangen een afspraakkaartje thuis om met 

hun kind naar de Dental Car te komen voor poetsinstructie en gebitscontrole. Zij halen/ 

brengen zelf hun kind uit/ naar de klas.  

NB: de kinderen van groep 3 t/m 8 halen wij uit de klas voor controle, tenzij u heeft 

aangegeven er altijd bij te willen zijn.   

 

Alle behandelingen vinden plaats op afspraak in ons behandelcentrum  

• Als er uit de controle op de Dental Car blijkt dat er een behandeling nodig is, krijgt uw 

kind een afspraakdatum mee voor op ons behandelcentrum. Deze afspraak bevestigen 

wij per mail.  

• In groep 6 vindt er eenmalig een controle plaats op ons centrum. U wordt hiervoor samen 

met uw kind uitgenodigd. U kunt dan met de tandarts het wisselen en een eventuele 

beugel bespreken.  

• Bij een matige mondhygiëne nodigen wij de ouders en hun kind uit voor een extra  

poetsles waarin wij handige tips geven! 

Wist u dat….. 

✓ wij peutergroepjes hebben voor kinderen en ouders vanaf 2,5  jaar. In deze groepjes 

krijgen ouders informatie over eet- en drinkmomenten, poetsen en duim- en 

speengedrag.   

Al toverend, zingend en spelend maken de kinderen kennis met de tandarts en de 

tandartsstoel. 

 

✓ kinderen bij de Jeugdtandverzorging welkom zijn tot 18 jaar.  

 

✓ de kosten voor tandheelkundige behandelingen tot 18 jaar vergoed worden vanuit de  

basisverzekering. 

 

Is uw kind nog geen patiënt bij ons?  

U kunt uw kind aanmelden via onze website www.jtv-zoetermeer.nl  

of u kunt bellen naar 079 – 34 22 877 

 

http://www.jtv-zoetermeer.nl/

