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ONTDEK MEER OVER… 



 

 

 



 

 

IEDERS MOND GEZOND 
Ben je al lang niet meer naar de tandarts geweest?  

Lukt het je niet, ben je bang of ervaar je andere drempels?  

 

Laat het ons weten! We helpen je graag verder! 

Gaat jouw kind elk jaar 

naar de tandarts? 
Je peuter gaat best voor het eerst naar de  

tandarts zodra het melkgebit volledig is, zo rond 

de leeftijd van 2 à 3  jaar! Gezonde melktanden 

zijn heel belangrijk: je hebt ze niet alleen nodig 

om te eten en te (leren) praten, ze zijn ook de 

blauwdruk van je permanente gebit. 

Een gaatje dat niet gevuld wordt, bijvoorbeeld, 

kan ervoor zorgen dat het zenuwkanaal  

ontsteekt. Dat zorgt niet alleen voor kiespijn, ook 

de opvolger van de melktand kan aangetast 

worden. Ze moeten dus goed verzorgd en regel-

matig gecontroleerd worden. 

Melktanden zijn ook belangrijk omdat ze plaats 

vrijmaken voor de permanente tanden. Wanneer 

een kind zijn melktanden te vroeg verliest (door 

een gaatje of door een ontsteking), gaan de 

buurtanden verschuiven en is de kans groot dat 

het kind op latere leeftijd een beugel zal moeten 

dragen. 

Reden genoeg dus om regelmatig naar de tand-

arts te gaan. Tweemaal per jaar is dan ook geen 

overbodige luxe! 

Basistandzorg is volledig GRATIS onder de 18 jaar! 



 

 

HELP, EEN TEEK! 



 

 

Denk je eraan om te stoppen met roken? 
TOP! 

 

Wij organiseren regelmatig rookstopbegeleiding in 

groep, in het BGC en mét een erkend tabakoloog! 

 

 
 

Interesse? Bespreek het met je zorgverlener of laat je  

gegevens achter aan het onthaal! 

 

Toch liever niet in groep? Geen probleem!  

We bekijken samen met jou de mogelijkheden. 



 

 

 

WIST JE DAT…  

je de noodcentrales (politie, brandweer, ziekenwagen) in 

België ook via een app kan bellen? Dit heeft veel  

voordelen: je krijgt snel gerichte hulp, en met 1 druk op de 

knop beschikt de hulpdienst over je GPS-locatie, naam en 

adres en, als je ze hebt ingevuld, medische gegevens! 

 

Meer info over de 112 app en de vele functies en  

voordelen vind je in dit filmpje! 

112 APP 
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