
WAT ZIT ER IN DE KOFFER?

Deze tandenkoffer bevat heel wat 3D materiaal dat de informatie over
mond en tanden heel tastbaar en aanschouwelijk maakt: 

1. EEN REUZENTAND

Aan de buitenkant: 
1. Kroon
2. Tandhals
3. Wortel

Aan de binnenkant: 
4. Glazuur
5. Cement
6. Dentine
7. Pulpa

De bruine holte is cariës (tandbederf).

2. DRIE MODELLEN 

l Model 1 = het melkgebit van een kind van 6 à 7 jaar. De 20 melktanden (4 x 5) 
staan er, en achteraan de eerste blijvende kiezen (4 x1).

l Model 2 = een wisselgebit op 8 à 9 jaar. In de onder- en bovenkaak staan achter-
aan de eerste blijvende kiezen (links en rechts 1), vooraan de 4 blijvende snijtanden,
en tussenin telkens 3 melktanden. Een en ander past nog niet mooi op elkaar: er is
een ‘open beet’ vooraan en een ‘kruisbeet’ achteraan.

l Model 3 = een definitief gebit zoals het er vanaf 12-13 jaar uitziet. Er staan 28 
blijvende tanden: in onder- en bovenkaak telkens 4 snijtanden, 2 hoektanden, 4 
kleine kiezen, 4 grote kiezen.

3. POETSMODEL MET BORSTEL

Dit poetsmodel is ideaal om te tonen hoe de tanden worden gepoetst. 
Drie sleutelwoorden bij het poetsen:

l overal: alle kanten van alle tanden
l lang genoeg: minstens twee minuten per poetsbeurt
l systematisch: steeds in dezelfde volgorde.
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4. TANDARTSENMATERIAAL

Dit gebruikt de tandarts bij de controlebeurt:
l Spiegel: om te kijken op moeilijke of donkere plekjes in de mond.
l Sonde: om te voelen of met de tanden alles in orde is. 
l Mondmasker en handschoenen: om zichzelf en de patiënt te beschermen.
l Wattenrollen: om wang of tong opzij te houden.
l Speekselzuigers, recht en gekruld: om de tanden droog te houden.

Verder zitten in de koffer:
- KYS doekaarten op 3 niveaus 
- KYS GAMES op CD 
- 3 KYS affiches
- VWGT video “Hoera geen gaatjes” 
- VWGT video “Krikrakrokodil” (voor de kleinsten)
- de VWGT adviezen (fluoride, voeding, en 2 x mondhygiëne)
- Boek “Jaap De Krokodil”

Een uitgebreide handleiding (pdf) vindt u op www.kys.be.  
Daar kan u ook terecht voor achtergrondinformatie en nieuws omtrent KYS.  
Vragen en suggesties zijn welkom op kys@tandarts.be.


