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Oh jee, de Zoetkoppen en de Luilakken hebben

vakantie in jouw mond! Daar kan niet veel goeds

van komen, want overal waar deze plakmannetjes

zijn, gaan tanden en kiezen kapot. Hoe jaag je ze
weg? Hoe zorg je dat ze minder stukmaken? Wie

kan je helpen? Je leert het in TRAMMELANT IN

TANDENLAND - De avonturen van de Plakmannetjes
en Tovenaar ______.
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Tandenland

Familie Zoetkop

Er is een heel bijzonder land,

De Zoetkoppen zijn vreetzakjes,

een land tjokvol met tanden,

ze snoepen altijd met je mee.

met op de grond een grote tong

Daar moeten ze van plassen,

en kiezen langs de wanden.

maar ze hebben geen wc.

Kies
Daarachter in de hoek ligt Kies,

Dat mooie land heet Tandenland.

die erg van kauwen houdt.

Je ziet er veel verkeer

Hij hapt op alles wat hier komt,

van eten en van drinken,

zelfs op een stukje hout.

het gaat maar heen en weer.
Drop en koek en appelsap
zijn heerlijk, monden vol!
Maar je kiezen krijgen gaatjes
en dat geeft minder lol.
De plakmannetjes die maken
troep en viezigheid.

Ze heten Luilakken en Zoetkoppen
en hoe raak je die nou kwijt?

De Spuugsoldaten
Spuugsoldaatjes zijn er ook,
ze rennen rond in je mond
en spoelen alle viezigheid weg.
Die plasjes zijn echt niet gezond!

Tand

Dit is Tand, hij staat vooraan,
hij doet het eerste werk.

De Luilakken
Luilakken liggen de hele dag
sloom rond je kiezen te pitten,
en omdat het zo lekker warm is
gaan ze onder je tandvlees zitten.

Bijten, snijden, hakken maar:
die Tand is supersterk!
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Ze maken er een zooitje van!
Oei oei, dat ziet er lelijk uit.
De tong heeft wel plezier
met Zoetkoppen en Luilakken,
maar wát een bende hier!
Zie je dat! Die Zoetkop plast
gewoon tegen een kies.
En Luilak kruipt onder een tand.
Dat is toch heel erg vies!
Wat vreselijk en wat een zooi,
zo krijg je zeker gaatjes!
Ik tel er al een stuk of tien.
Zie jij ze op de plaatjes?
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Mispoetsen!
Als Zoetkoppen veel eten krijgen
komen er steeds meer.

Ze worden daar ook groter van
en sterker dan een beer!

Een Luilak zie je bijna niet,

die kan zich goed verbergen

hij kruipt tegen je tanden aan
en dat is juist het erge.

Het is zo’n lekker plekje,
hij ligt op zijn gemak.

En wat doet die viespeuk dan?
Hij maakt tandenplak!

Plaktanden en vieze kiezen,
wat een smeerboel zeg.

Wie kan ons hiermee helpen?
Hoe krijgen we dat weg?

Opdracht:
Het poetsspel!
Zoetkoppen en Luilakken
houden van spelletjes. Die Luilak
daarboven probeert zich te
verstoppen. Als je poetst, moet je
dus goed bij alle verstopplekjes
borstelen.
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Daar is _____ de Tovenaar!

Het Tandenpoetslied

De Tovenaar van Tandenland.

Je moet heel goed poetsen

Wie zou dat nou zijn?

over al je tanden roetsen

Jij bent het zelf! Hé, dat is leuk!

met je tandenborstel in de hand:

Schrijf je naam maar op de lijn.

binnen- buiten- bovenkant.

Tovenaar ______

Je moet heel goed poetsen

Alles komt weer goed.

over al je tanden roetsen.

Het Tandenpoetslied zegt je

Je gaat ‘s ochtends met je borstel voor de spiegel staan

hoe je toverpoetsen moet.

en ‘s avonds nog een keer met je pyjama aan.
We beginnen onder, rechts aan de kant van je wang. Klaar?
Ga maar poetsen! Heen weer heen weer heen.
En nu de voorkant. Heen weer heen weer heen.
En dan gaan we naar links. Heen weer heen weer heen.
Nu rechts aan de kant van je tong. Heen weer heen weer heen.
Nu lekker spetteren, spetteren, spetteren, spetteren, spetteren.
Klaar? En dan gaan we weer naar links.
Heen weer heen weer heen.
Zet je borstel op je kiezen!
Heen weer heen weer heen.
Nu aan de andere kant:
Heen weer heen weer heen.

Luister het hele poetslied op www.trammelantintandenland.nl
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De grote poetstruc!
Je moet goed poetsen, elke keer,
dat ruimt de troep wel op!
Met je borstel heen en weer:
binnenkant, buitenkant en bovenop.
Eerst binnen, aan de kant van je tong,
dan buiten, aan de kant bij je wang.
Als laatste poets je bovenop,
doe het maar lekker lang.
Poets zo steeds je hele mond,
langs elke kies en tand,
vergeet lastige plekjes niet,
aan de bovenkant én onderkant.
Zo, dat heb je goed gedaan,
je mond is lekker fris.
Daar gaat de laatste Zoetkop,
ik denk niet dat je hem mist.
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Tandenland is mooi
weer schoon
Dag Zoetkopjes, dag Luilakken!
Doei-doei, vaarwel, houdoe!
Blijf hier maar niet meer plakken.
Gegroet en toedeloe!
Na het ontbijt en voor het slapen
poetst Tovenaar ________ heel goed.
En Toverpapa die poetst nog eens na
dus weg zijn de klieder en het zoet!
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Daar zijn ze weer!

Die Zoetkoppen blijven plassen,

Hoe kan dat nou? Daar zijn ze weer,

En het is ook niet gezond.

die Zoetkoppen met hun plas.
En je had toch echt heel goed gepoetst,
je dacht dat het over was.
De Spuugsoldaatjes werken hard,
maar hoe goed ze het ook bedoelen,

gewoon in je schone mond.
Dat is toch vies! Dat is toch jak!

We moeten er iets op vinden,
dit kan zo niet langer, hoor!
Als je er nu niet wat aan doet,
dan krijg je er gaatjes door.

telkens komt er wéér een plas
daar valt niet tegenop te spoelen.
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Opdracht: Weet jij wat beter is?
Als je mag kiezen, wat heb je dan liever: een wortel of een stroopwafel? De Zoetkoppen
weten het wel. Zo’n kleffe stroopwafel natuurlijk, dan kunnen ze weer fijn op je tanden
plassen!
Wat is beter voor je tanden?
• Een wortel of een lolly?
• Een glas melk of een glas cola?
• Een appel of een ijsje?
• Een boterham met chocola of met kaas?

Minder plas in Tandenland

De antwoorden staan op hun kop onder aan de
bladzijde. En? Had je ze allemaal goed?

Hoe zorgen we dat het plassen stopt?
Krijgen de Zoetkoppen luiers om?
Leren ze plassen op de wc,
of vinden ze dat maar stom?
Draaien we loeiharde muziek
die Zoetkoppen niet willen horen?
Denk je dat het helpen zal,
of hebben ze soms geen oren?
Beschermen we tanden en kiezen
Met een laagje keihard beton?
Ach – dat helpt natuurlijk allemaal niks.
Als jij eens iets slims verzon...

Antwoorden: een wortel, een glas melk, een appel en een boterham met kaas zijn beter voor je tanden.
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Slim snoepen!
Tovenaar _____ snoept anders nu.
Wat knap dat hij dat doet!
Het is misschien geen tovertruc
maar toch werkt het heel goed.
Niet telkens weer wat snoepen,
gewoon één keer op een dag.
Dat houdt de Zoetkop rustig, en
één keertje plassen mag.
En Tovenaar _____ deed nog iets slims,
wat ook nog lekker was:
een keer geen prik, maar water,
dat geeft geen Zoetkopplas!
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Opdracht:
Hoeveel snoepjes?
Weet je nog wat je vandaag

allemaal hebt gesnoept? En wat
je gedronken hebt? Noem het
maar eens op, samen met je

Tovermama of Toverpapa. Vind
je dat veel? Ga je het morgen
anders doen?
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Wij geven klevende klieder
echt geen kans!
Met poetsen alleen lukt het je niet,
dan blijven ze rotzooi maken.
Slim snoepen en drinken, dat is de truc
om klieder écht kwijt te raken.
Voor het ontbijt eet je muesli of brood,
met een lekker kopje thee.
Klaar? Dan is het nu tandenpoetstijd,
en Tovermam poetst met je mee.
Nu hup, naar school! Wat snoep je daar?
Een mandarijn, peer of banaan.
Voor lunch heb je brood en melk en fruit
zodat je weer door kunt gaan.
Uit school weer thuis, fijn op de bank,
mag je misschien prik en zoet.
En dan na het eten, voor je gaat slapen,
poets je nog één keer heel goed!
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Tóch een gaatje!
De Zoetkoppen hebben het voor elkaar,
ze maken de grootste lol.
Ze hebben goed hun best gedaan,
het werd een zwembad vol!

Ze hebben net zo lang geplast
tot er een gaatje zat.
Nu zwemmen ze er baantjes in,
heel hinderlijk is dat.
Zo’n gaatje poets je niet meer weg,
dat wordt nog een karwei.
Wie sluit dit bad en dicht het gat?
Wie maakt de kies weer blij?
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Tandarts helpt!
We gaan op reis, niet zo ver weg,
op reis voor Tandenland!
We gaan naar Tovertandarts toe,
want die heeft tandverstand.
Tovertandarts houdt van tanden.
Hij zorgt goed voor je gebit.
Daar heeft hij jaren voor geleerd,
hij weet hoe alles zit.
‘Doe je mond maar open,
ik maak het voor elkaar.’
Hij doet heel goed zijn best en dan
is Tovertandarts klaar.
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Wow, wat stoer!
Tovertandarts is een held,
een echte Superman,
die met zijn toverkunsten
je tanden redden kan.

Opdracht
Hier zie je heel Tandenland. Hoeveel tanden en kiezen tel jij?

Hoeveel heb je er eigenlijk zélf? En Toverpap en Tovermam? Wie
heeft de meeste?
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Blinkende gebitjes
Dat ziet er toch weer prachtig uit,
dat heeft-ie mooi gedaan.
Je kiezen en je tanden
hebben een nieuw jasje aan.
Onze knappe Tovertandarts
weet wel hoe het moet.
Twee keer per jaar een kort bezoek
en alles is weer schoon en goed.
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Tips voor Toverpapa en Tovermama

onderkant

bovenkant

Tandenpoetsen
Basisadviezen:
• Poets twee keer per dag (twee minuten).
• Doe het ’s morgens na het ontbijt en ’s avonds voor het slapengaan.
• Poets in een vaste volgorde: binnenkant, buitenkant en boven op de kiezen (de drie B’s).
• Gebruik fluoridetandpasta die past bij de leeftijd van uw kind.
• Gebruik een tandenborstel die past bij de leeftijd van uw kind.
Extra tips:

binnenkant

binnenkant

bovenkant

bovenkant

buitenkant

buitenkant

• Geef zelf het goede voorbeeld. Poets twee keer per dag.
• Maak tandenpoetsen aantrekkelijker. Tijdens het poetsen kunt u een verhaaltje

vertellen, een liedje zingen of muziek aanzetten. Kies iets dat twee minuten duurt!

• Poets niet uitsluitend met een elektrische tandenborstel. Dan leert uw kind niet om

‘gewoon’ te poetsen. Poetsen met een gewone tandenborstel is bovendien goed voor
de motoriek.

Napoetsen
Basisadviezen:
• Minimaal eenmaal per dag napoetsen.
• Blijf uw kind napoetsen totdat het tien
jaar oud is.
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Meer tips!
Eten en drinken: gun je mond rust en eet en drink niet
meer dan zeven keer per dag

Bezoek aan tandarts- of mondhygiënist

Basisadviezen:

Basisadvies:

• Beperk het aantal eet- en drinkmomenten tot maximaal zeven per dag.

• Ga twee keer per jaar naar de tandarts of mondhygiënist (vanaf twee jaar).

• Stel huisregels op over de momenten waarop gesnoept mag worden en zoete

Extra tips:

dranken gedronken mogen worden.

Toelichting:
• In vrijwel al ons eten en drinken zitten suikers en zetmeel. Die kunnen schadelijk
zijn voor het gebit. Bacteriën zetten suikers in de mond om in zuren. Die zuren

tasten het gebit aan. Gelukkig heeft speeksel een beschermende werking. Maar

daar is wel tijd voor nodig. Beperk daarom het aantal eet- en drinkmomenten tot

• Voorkomen van gaatjes is belangrijk, ga dus niet alleen naar de tandarts in geval
van pijn.

• De controle van het gebit bij de tandarts of mondhygiënist brengt geen extra kosten
met zich mee. Kinderen zijn automatisch meeverzekerd via het basispakket van uw
zorgverzekering.

maximaal zeven per dag. Tussendoor heeft de mond rust.

• Voor uw kind is het duidelijk als u regels opstelt. Zorg dat uw kind deze regels kent.
U bepaalt wanneer en wat er wordt gegeten en gedronken.

• Voorbeelden van zoete dranken zijn limonade, frisdrank, yoghurtdrank,

chocolademelk, roosvicee, ijsthee en vruchtensappen. Deze dranken zijn slecht voor
het gebit. Het drinken van deze zoete dranken telt ook als eetmoment. Water en
thee zonder suiker mogen de hele dag door worden gedronken.

Voor meer informatie over Trammelant in Tandenland: www.trammelantintandenland.nl
Voor meer informatie over een gezond gebit: www.ivorenkruis.nl
© Ivoren Kruis 2011.

Deze poetsadviezen zijn afkomstig van de GGD en het Ivoren Kruis, de Nederlandse Vereniging voor Mondgezondheid.
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Kleurplaat

2x per dag tandenpoetsen
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Kleurplaat

Gun je mond rust
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Kleurplaat

2x per jaar naar
de tandarts
of mondhygiënist

© 2012, GGD Amsterdam / Bas Brinkman / Jasper ten Kleij / il Luster Producties
Uitgegeven in eigen beheer door:
GGD Amsterdam
Cluster Epidemiologie, Documentatie en Gezondheidsbevordering
Postbus 2200
1000 CE Amsterdam
Alle rechten voorbehouden.
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of
openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of
op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.
Dit boekje is onderdeel van het programma ‘Trammelant in Tandenland’, een lespakket bestaande uit deze uitgave,
een website (www.trammelantintandenland.nl) en audiovisuele materialen met handleiding. Meer informatie
hierover kunt u inwinnen bij de GGD-en die voor in het boek staan.
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‘Hallo Lieve Tovenaar __
__ __ ,
Het is hier heeeeeeeeerli
jk in jouw
mond. We hebben het er
g naar onze
zin. We blijven dus nog
maar een
tijdje. Wil je ons nog wa
t snoep
sturen? En lekkere dran
kjes. Oh ja.
En niet poetsen hoor, da
ar houden
we niet van!
Kussie Lui en Zoet.’

tandenpoetsboek_281211_bb 48

1/15/12 9:28 AM

