
             

 

Gewoon Gaaf voor kinderen,  hoe gaat dat in zijn werk? 

Tandartspraktijk Haulerwijk start met de gloednieuwe methode Gewoon Gaaf. Gewoon Gaaf is een 

geweldige manier om de zorg voor het gebit van kinderen verder te verbeteren. 

Gaatjes bij kinderen  

Binnen de Nederlandse mondzorg ligt de nadruk steeds meer op preventie: het voorkómen van 

mondziekten bij kinderen en volwassenen. Toch zien tandartsen in de praktijk helaas nog steeds veel 

kinderen met gaatjes in tanden en kiezen. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat 50% van de                                                                            

5-jarige kinderen in Nederland al 1 of meer gaatjes (cariës) in het melkgebit heeft, en bijna 70% van 

de 17-jarigen cariës in het blijvende gebit! Er is dus duidelijk nog ruimte voor verbetering. 

Via deze brief willen we u graag informeren hoe de Gewoon Gaaf methode in de praktijk gaat en wat 

het verschil is met de traditionele werkwijze. Zo kunnen we goede afspraken maken en bereiken we 

het beste resultaat voor uw kind! 

Deze brief is een aanvulling op de Gewoon Gaaf folder “Individuele preventie voor een gaaf gebit – 

Voor kinderen van 0-18 jaar”. In deze folder staat al heel veel informatie, wij raden u dan ook aan om 

de folder goed door te lezen. Mocht u deze folder niet meer hebben dan kunt u de informatie ook 

nalezen op onze website: www.tandartspraktijkhaulerwijk.nl. 

In de praktijk doen we ook nu al aan preventie. Voorkomen is immers beter dan genezen. Zowel de 

tandarts, mondhygiënist als preventie-assistent geven al adviezen over mondverzorging en voeding. 

Met Gewoon Gaaf wordt preventie echter meer gestructureerd ingezet en is daardoor doelmatiger. 

Risicofactoren en doelen worden beter vastgelegd zodat we advies op maat kunnen geven. 

Het verschil met de traditionele aanpak 

In de praktijk zijn er twee belangrijke verschillen: 

- Bij een Gewoon Gaaf controle afspraak wordt extra tijd ingepland bij de mondhygiënist of 

preventie-assistent. 

- Bij een Gewoon Gaaf controle afspraak wordt door de tandarts of mondhygiënist het risico 

op het ontstaan van nieuwe gaatjes bepaald. Aan de hand van deze risicobepaling wordt 

bepaald wanneer de volgende Gewoon Gaaf controle afspraak moet plaatsvinden. 

Hoe werkt het? 

Er wordt een afspraak bij de mondhygiënist of preventie-assistent gepland. Tijdens deze afspraak 
wordt de hoeveelheid aanwezige tandplaque in de mond van uw kind gemeten, bespreekt zij de 
voeding en bekijkt de poetsgewoonten. Indien nodig stuurt ze de poetstechniek wat bij of vult ze de 
dagelijkse gebitsreiniging aan met extra preventieve maatregelen. Naarmate het kind ouder wordt 
steeds meer de nadruk gelegd op het door het kind zelf poetsen. Daarna worden de tanden van uw 
kind professioneel gereinigd. Zo nodig brengt de assistente op de plek van beginnende cariës een 
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laagje fluoride aan. Deze preventieve behandeling duurt in totaal ongeveer 20-30 minuten. Zoals 
vrijwel alle behandelingen bij de tandarts voor kinderen tot 18 jaar, worden de kosten ervan vergoed 
door uw zorgverzekeraar.  

Hoe nu verder? 

Iedere keer als uw kind komt voor een preventief Gewoon Gaaf controlebezoek wordt door de 

tandarts een nieuw interval (een periode tussen de 1 en 12 maanden) bepaald op basis van een risico 

inschatting. Om de lengte van die periode te bepalen wordt o.a. gekeken naar: 

• Het niveau van de zelfzorg 

• De mondhygiëne die ouders bij hun kind weten te bewerkstelligen 

• De doorbraakfase van blijvende kiezen 

• De ontwikkeling van cariës in het gebit 

Let op: voor Gewoon Gaaf is het handig als uw kind de eigen (elektrische) tandenborstel meeneemt. 

Het is belangrijk dat deze nieuwe Gewoon Gaaf controle afspraak op het geadviseerde moment 

wordt ingepland. Daarom wordt deze afspraak direct weer ingepland. Mocht dit vanwege praktische 

redenen niet direct lukken, dan overleggen wij met u op welke manier deze afspraak alsnog 

ingepland kan worden.  Indien nodig wordt u later door ons gebeld om de afspraak alsnog in te 

plannen. 

Kunnen meerdere broertjes en zusjes uit 1 gezin tegelijk meedoen?  

Voor elke kind wordt afzonderlijk extra tijd gepland, wel is het mogelijk om de afspraken van 2 

kinderen na elkaar te plannen. Dit werkt natuurlijk wel efficiënt aangezien sommige informatie maar 

eenmaal hoeft te worden verstrekt. Ook is het vaak leuk en leerzaam voor uw kind om mee te kijken 

met hun broer(tje) of zus(je). Het kan wel gebeuren dat kinderen op verschillende momenten terug 

moeten komen als het risico op het krijgen van gaatjes voor beide kinderen verschillend is. 

Hoe lang doe ik mee?  

Meedoen met Gewoon Gaaf is niet vrijblijvend; uw kind doet mee, of uw kind doet niet mee. 

Meedoen betekent dat er elke keer een nieuwe Gewoon Gaaf controle afspraak gepland wordt op 

het door de tandarts of mondhygiënist geadviseerde moment. Het is belangrijk om deze afspraak na 

te komen en zo goed mogelijk de adviezen van de behandelaars op te volgen. Zo bereiken we het 

beste resultaat, een Gewoon Gaaf gebit! Mocht u besluiten dat u -om welke reden dan ook- niet 

meer mee wilt doen, dan kunt u dit uiteraard aangeven. In dat geval gaan we weer over op de meer 

traditionele werkwijze zoals u gewend was. 

Enthousiast 

Het team van Tandartspraktijk Haulerwijk is al erg enthousiast geworden over deze nieuwe methode. 

Bovendien blijken veel ouders het fijn te vinden als een professional actief helpt om hun kinderen 

een juiste manier van poetsen aan te leren – geen eenvoudige klus! 

Wij verheugen ons erop de mondgezondheid van uw kind samen verder te verbeteren, opdat meer 

ingrijpende behandelingen in de toekomst niet meer nodig zullen zijn. 

En hoe nu verder? Wanneer u ook enthousiast bent geworden en besluit dat uw kind gaat 

deelnemen dan kunt u tijdens de ochtenduren telefonisch contact opnemen met de praktijk om de 

eerste Gewoon Gaaf afspraak in te plannen.  Mochten wij binnen 2 weken nog niets van u gehoord 

hebben dan nemen wij zelf contact met u op.   


