
Jeugdtandverzorging Tilburg al 70 jaar actief 
TILBURG - ‘Ga naar de schooltandarts, want voorkomen is beter dan genezen’ werd er in 1958 in de 

Nieuwe Tilburgse Courant geschreven. Al vanaf 1948 is de stichting Schooltandarts District Tilburg actief 

om ouders en kinderen te attenderen op het belang van een goede mondverzorging.  

 

‘Ouders, beseft u voldoende, wat het voor uw kind betekenen kan, door het leven te gaan met een 

gezond en zelfs fraai gebit. Dat het u interesseert is in ieder geval zeker, want elke vader en elke moeder 

heeft met groeiende spanning ooit het moment afgewacht, waarop het eerste tandje van hun baby door 

kwam. En dan is het zover, dat het kind te maken krijgt met een probleem, dat in alle beschaafde landen 

bestaat en waarbij de ouders de aangewezen personen zijn, de eerste stap te zetten naar de oplossing 

daarvan. Dat probleem is, het steeds toenemende tandbederf.’ (Bron: Nieuwe Tilburgse Courant, 1958) 

 

De gemeente Tilburg zorgde er samen met de 

ziekenfondsen voor dat de schooltandverzorging voor 

kinderen van ouders die verzekerd waren, kosteloos 

was. In 1958 zat de jeugdtandverzorging aan de 

Willem II straat 37, waar vrouwelijke assistenten de 

jeugd zo genoemd, ‘het borstelen van de tanden’ 

leerde.  

 

 

 

 

“Wanneer ik aan de moeders laat zien hoe slecht het er bij staat met 

de tanden van hun kinderen, dan krijg ik steevast te horen: ze 

snoepen heel weinig en poetsen iedere avond hun tanden. Als ik er 

dieper op in ga dan blijkt dat de kinderen zowat 24 uur per dag 

zoetigheid eten en dat ze niet of verkeerd hun tanden poetsen”, 

vertelt Marian Verheggen (21 jaar) aan Het Nieuwsblad van het 

Zuiden die op 17 mei 1968 over de toonbank ging. Marian was één 

van de weinig mondhygiënisten in Nederland en werkte voor 

Jeugdtandverzorging Tilburg, de enige mondhygiënist in Tilburg! 

Toen ter tijd werd er een enquête gehouden onder scholen, om een 

snoepverbod in te stellen. De tandverzorging moest volgens Marian 

gewoon een plaats krijgen in het schoolrooster, net zoals zwem- en 

verkeersles. Marian gaf in 1968 al voorlichting op scholen en hoopte 

een jaar later ook te kunnen starten op lagere scholen.  

 

Praktijkzaal Jeugdtandverzorging in 1958 

Mondhygiënist Marian geeft uitleg 1968 



 

“Het funeste van die hele tandverzorging is, dat wanneer mensen het niet doen ze er niet aan dood gaan. 

Wanneer ze er wel aan dood zouden gaan, dan zou je eens zien, wat voor prachtige monden met tanden 

je zou zien.” (De heer N. van Erp, directeur Stichting Tandverzorging, 1968) 

 

In 1989 werd in Het Nieuwsblad editie Brabant geschreven 

dat Tilburgse scholieren over het algemeen slechtere 

gebitten hadden dan hun leeftijdsgenoten in andere 

Middenbrabantse gemeenten. Aan de hand van de 

resultaten zou de preventieve jeugdtandzorg anders 

aangepakt gaan worden. Dertig scholen die het slechtst 

gescoord hadden, ontvingen een lespakket voor de 

leerkrachten. Het werd in het onderzoek niet duidelijk of de 

kinderen in Tilburg slechter of minder poetste, meer 

snoepte of dat hun omgeving een goed gebit minder 

belangrijk werd gevonden. 

 

In september 1994 werd er door het NMT (Nederlandse Maatschappij tot bevordering van 

Tandheelkunde), het Ivoren Kruis en de GGD een project opgezet om ongesaneerden, met name 

afkomstig uit lagere sociaal-economische milieus, te stimuleren tot het regelmatig bezoeken van de 

tandarts. Directeur Jeugdtandverzorging Tilburg, Tandarts P. Crielaers, stelde hierbij zijn praktijk 

beschikbaar. “Ik constateer dat hier veel meer kinderen komen met gaatjes dan in de gewone praktijk”, 

zei P. Crielaers. De voornaamste reden hiervan is dat ouders van de kinderen die het jeugdtandcentrum 

bezoeken, nauwelijks of zelfs niet naar de tandarts gaan. Angst speelt daarin een grote rol. Door het 

project wat toen opgezet werd, wilde ze juist deze ouders het belang laten inzien van tand- en 

mondverzorging. De Stichting Jeugdtandverzorging Midden-Brabant veranderde in 1986 van naam naar 

Jeugdtandverzorging Tilburg. Basisschoolkinderen tot dertien jaar werden onder schooltijd opgehaald en 

teruggebracht met een busje. 

Jeugdtandverzorging anno 2018  
De Jeugdtandverzorging is al 70 jaar actief om ouders en kinderen 

bewust te maken van het belang van een goede mondverzorging. Ook 

vandaag de dag timmert Jeugdtandverzorging Tilburg nog hard aan de 

weg. Één op de vijf kinderen komt nooit bij de tandarts en dit proberen 

zij te veranderen. 

Nog steeds worden kinderen met een busje opgehaald en teruggebracht 

naar school, geven ze poetsles op scholen en kinderdagverblijven, 

voorlichting in ouderkamers, staan ze op de kraammarkt in het EZH en 

delen ze folders uit. Daarnaast houden ze zich bezig met nevenprojecten 

zoals het informatie geven aan ouders bij voedselbanken en de 

organisatie Quiet. 

 

Jeugdtandarts bekijkt het gebit 1989 

Voorlichting Kraammarkt EZH 2018 



 Het begrip schooltandarts lijkt van vroeger, maar is in Tilburg nooit weggeweest. Een groot verschil met 

vroeger is dat de focus nu meer ligt op preventie, het voorkomen van bijvoorbeeld gaatjes. Dit doen ze 

met de nieuwste middelen en technieken, zoals het gebruik van Glansje in de praktijk. Dit is een 

preventieconcept met als doel kinderen vanaf het eerste tandje tot 9 jaar en hun omgeving te 

stimuleren in goed mondzorggedrag. 

 

In de praktijk wordt gewerkt met een digitale mondfotografie techniek, namelijk QLF (Quantative Light-

induced Fluorescence). Hiermee wordt gekeken naar het ontstaan van gaatjes, tien keer vroeger dan het 

menselijk oog dit kan. Met een camera wordt een foto gemaakt van het gebit. Het blauwe licht kan 

beginnende gaatjes in het glazuur waarnemen als donkere vlekken. Afvalproducten van schadelijke 

bacteriën worden oranje-rood van kleur. Ook de kosten voor deze techniek vallen onder preventieve 

zorg, waardoor deze vergoed worden binnen het verzekeringspakket. 

Benieuwd wat Jeugdtandverzorging Tilburg voor u of uw kinderen kan betekenen? Ga naar de website 

of neem contact met ze op via 013 – 543 05 33.  

 

Jeugdtandverzorging Tilburg 

Monteverdistraat 69 

5049 EV Tilburg 

tilburgnoord@samenwerkendetandartsen.nl  

www.jeugdtandverzorgingtilburg.nl 
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