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De jeugdtandarts  
Daar heb je
je HELE leven
plezier van



Ouders denken dat tandartsbezoek niet nodig is voor een melkgebit of weten niet dat 
kinderen tot 18 jaar hiervoor meeverzekerd zijn. Ook is preventieve mondverzorging en 
tandartsbezoek bij andere culturen vaak minder gebruikelijk.

Mondzorg is belangrijk voor de gezondheid van het hele lichaam. De impact is nog groter dan 
gedacht, wijst recent onderzoek uit. Van een slecht gebit heeft een kind last. Het leidt tot pijn, 
schoolverzuim en er kunnen zelfs blijvende gezondheidsproblemen ontstaan. 

Wat is nodig?
Om de mondgezondheid van de jeugd te verbeteren  
is het van belang om de inspanningen te richten  
op een brede groep van kinderen en hun ouders.  
Het doel hierbij is om preventief gezondheidsgedrag 
te verbeteren. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt 
bij de ouders. Maar als zij dit niet nemen, moeten we
proberen een manier te vinden om alle kinderen en 
hun ouder(s) te bereiken om niet een hele generatie 
met grote tandheelkundige problemen op te 
zadelen. Dit vraagt samenwerking tussen tandartsen, 
gemeente, (voor)scholen en de zorgverzekeraar. 

JEUGDtandverzorging amsterdam geeft zelfvertrouwen

Onwetendheid is oorzaak

Gevolgen zijn verstrekkend

Kinderen gaan te vaak niet 
naar de tandarts 
In Amsterdam gaat 30,5% van de kinderen tussen de 2 en 17 jaar niet naar de tandarts.  
Dat zijn bijna 30.000 kinderen. Al sinds 1987 doet Zorginstituut Nederland onderzoek naar 
de ontwikkelingen rondom mondgezondheid en het preventief tandheelkundig gedrag van 
jeugdigen. Het is goed om te zien dat de mondgezondheid onder 5-jarigen is verbeterd, 
echter het aantal kinderen van 11 jaar met een gaaf gebit is de laatste jaren fors afgenomen. 
Daarbij zien we dat er nog steeds aanzienlijke mondgezondheidsverschillen zijn tussen 
sociaaleconomische groepen. Ook valt op dat bij kinderen met een migratie-achtergrond de 
gezondheid van het gebit vaak minder goed is.



MEER LACHEN 
Met een verzorgd en gezond gebit zijn kinderen 
minder vaak ziek en durven ze vaker te lachen.

Samen 
Zorgverzekeraars, 
kinderen, ouders, 
scholen en onze 

tandartsen.
Samen werken we 

aan een gezond 
gebit voor ieder 

kind.

Gezond gebit = gezond lichaam 
Een slecht gebit kan zorgen voor grote medische 

problemen. Een gezond gebit daarentegen is goed 
voor het hele lichaam.

Alles voor 
het kind
Bij leraren en 
ouders staan 

kinderen altijd 
op de eerste 

plaats. Samen 
werken we aan 

een betere
mondgezond-

heid.

90 jaar plezier
Kinderen met een goed en sterk gebit hebben 

daar hun leven plezier van. Een leven lang 
korte, prettige en goedkope tandartsbezoeken.

Jeugdtandverzorging Amsterdam: 
vertrouwd, deskundig en flexibel
De Jeugdtandverzorging Amsterdam brengt al 30 jaar mondzorg in de scholen met haar
mobiele praktijken. Wij komen zo in ongeveer 150 basisscholen in Amsterdam. Daarnaast 
hebben we vier vaste praktijken in Amsterdam Noord, Oost en West. We bedienen hiermee 
de hele stad en zijn met circa 30 tandartsen de grootste tandartsenpraktijk van Amsterdam. 
We controleren en behandelen de kinderen in de school: een vertrouwde en veilige 
omgeving met een voor het kind bekende tandarts. We steken daarbij in op preventie met 
als doel dat er zo weinig mogelijk (meer) behandeld hoeft te worden. Daarom komen we 
niet alleen bij voorkeur twee keer per schooljaar op school, maar geven we ook klassikale 
poetsinstructies en doen we er alles aan om te zorgen voor een gezond en sterk gebit voor 
later. Scholen zijn onze belangrijkste bondgenoot. Zonder u kunnen wij ons werk niet doen. 
We hebben daarbij niet veel nodig. Alleen een ruimte op school voor een aantal weken per 
jaar en uw medewerking om de kinderen uit de les te mogen halen. Dat doen we uiteraard 
in goed overleg en met begrip voor bijzondere lesmomenten.

TROTS ZIJN
Kinderen met een gezond gebit durven meer. 

Ze zijn trots op zichzelf en kunnen de hele 
wereld aan.



Ik doe mee als school!
Lukt het tijdelijk niet in de school? We hebben een beperkt aantal mobiele 
units die naast de school geplaatst kunnen worden, bijvoorbeeld tijdens een 
verbouwing van de school.

www.JTV-amsterdam.nl

De voordelen van de tandarts 
op school op een rij:
Groot bereik
Via de scholen worden veel kinderen bereikt. Ouders moeten wel altijd zelf toestemming
geven. We zetten daarbij ook in op klassikale poetsinstructies waarmee we het bereik nog
verder vergroten.

Veilig en vertrouwd
We behandelen kinderen in een veilige en vertrouwde omgeving met een voor het kind
bekende tandarts. In een professionele tandartskamer met een vrolijke uitstraling en
tandartsen die zich hebben toegelegd op het behandelen van kinderen.

Minder schoolverzuim
Kinderen worden uit de klas gehaald en er is geen reistijd, dus er is weinig verlies aan lestijd.
Een gezond gebit leidt tot minder pijnklachten en ook tot minder schoolverzuim.

Meer flexibiliteit
Er zijn meestal geen vaste afspraaktijden op school. Zo krijgt ieder kind de tijd die er nodig is. 
Mocht het nodig zijn dan wordt een kind op een van onze vier vaste praktijken behandeld.

De tandarts op school past in het concept van de Gezonde School.

Maak een afspraak. 
Of vraag meer
informatie aan:
Wilt u meer weten over onze organisatie  
of wilt u meteen een afspraak maken om verder te praten?
Neem contact met ons op. 

020 61 66 332 

info@jTV-amsterdam.nl


