
 1

 
 
 
 
Naam: ………………………………………………………………………………….. 
 
Voornaam:……………………………………………………………………………… 
 
Geboortdatum: …………………………………………………………………………. 
  
Datum: ……………………………………………. 
 
N.B. Voor kinderen alleen vanaf vraag 12 beantwoorden. 
 
 
1. Heeft u vragen voor het eerste bezoek? 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………. 
 
2. Heeft u wensen? 
О Wittere tanden 
О Rechtere tanden 
О Beter kauwen 
О Fraaiere tanden 
О Grijze vullingen vervangen 
О Anders, nl.  ………………………………………………………………………………. 
 
3. Uw budget 
Uw ziekenfonds of verzekerd bedrag:   Euro…………….. 
Uw eigen budget     Euro…………….. 
 
4. Wie was uw vorige tandarts? 
Naam:  …………………………………………………………………………………... 
Plaats:      …………………………………………………………………………………… 
 
5. Hoe lang geleden bent u voor het laatst bij de tandarts geweest? 
………… maanden/jaar 
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6. Bent u wel eens bij een mondhygiëniste geweest?   Ja / Nee 
Hoe lang geleden? ………… maanden/jaar 
 
7. Zijn er behandelingen waar u tegenop ziet?    
Zo ja, welke? 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
 
8.Heeft u een van de volgende voorzieningen: 
Uitneembaar prothese     Ja / Nee 
 О Frame 
 О Plaatje 
 О Volledige prothese 
Kroon(en)       Ja / Nee 
Brug(gen)       Ja / Nee 
Implantaat(en)      Ja / Nee 
 
9. Hoe belangrijk vindt u uw gebit? 
О Ik kom alleen indien noodzakelijk / bij last 
О Ik kom regelmatig en wil mijn gebit bijhouden 
О Ik kom regelmatig voor controle en wil mijn gebit in goede/optimale toestand 
brengen/houden 
О Anders, nl.  ………………………………………………………………………………. 
 
10. Kunt u van onderstaande punten aangeven of u er last van heeft? 
О Tanden knarsen 
О Vieze smaak / slechte adem 
О Bloedend tandvlees 
О Gevoelige tandhals 
О Last van achterblijven voedselresten 
О Voelbaar losstand / verplaatst gebitselement 
О Kaakgewrichtklachten 
О Anders, nl.  
………………………………………………………………………………………………. 
 
11. Van wie heeft u de mondhygiëne geleerd? 
………………………………………………………………………………………………. 
 
12. Poetst u elektrisch?    Ja / Nee 
 
13. Voor kinderen: Wie poetst de tanden/kiezen? 
О kind zelf 
О kind, en daarna napoetsen door een van de ouders/ door een volwassene 
О een van de ouders / verzorgers / volwassene 
 
14. Heeft u een specifieke borstelmethode? 
………………………………………………………………………………………………. 
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15. Hoe vaak poetst u per dag? Wanneer (vóór of na maaltijden / tussendoortjes)? 
О 1x  ……………………………………. 
О 2x  ……………………………………. 
О 3x  ……………………………………. 
О Anders, nl.  ………………………………………………………………………………. 
 
15. Hoe vaak gebruikt u tandenstokers en/of ragers? 
…………………………………………………………………………… 
 
16. Hoe vaak gebruikt u tandenfloss/ tandentape? 
……………………………………………………………………………. 
 
17. Wat drinkt u tijdens de maaltijden? 
О Water 
О Melk 
О Limonade 
О Cola of andere koolzuurhoudende dranken 
О Vers geperst sap 
О Bier/ wijn 
О Anders, nl.  ……………………………………………………………. 
 
18. Wat drinkt u buiten de maaltijden ? Hoeveel glaasjes gemiddeld per dag? 
О Water  ………………………… 
О Melk    ………………………… 
О Limonade  ……………………. 
О Cola of andere koolzuurhoudende dranken  ……………………… 
О Vers geperst sap  ………………………………. 
О Bier/ wijn  …………………………………….. 
О Koffie / thee  …………………………… 
О Anders, nl.  ……………………………………………………………. 
 
19. Hoe vaak eet u “snoep”  
О 1x per week 
О 3x per week 
О 1x per dag 
О 2x per dag 
О >3 x per dag 
О Anders, nl.  ……………………………………………………………. 
 
20. Hoe vaak eet u zoete tussendoortjes per dag (jam, chocoladepasta, koekjes, stroop, 
enz)? …………………………………………… 
 
21. Voor kinderen:  
Gebruikt uw kind nog een speen?      Ja / Nee 
Zuigt uw kind nog op de duim of andere vinger(s)?   Ja / Nee 
Krijgt uw kind een fles (melk en/of limonade) tijdens het slapentijd? Ja / Nee 
 
22. Doet u aan een contactsport (bijv. hockey, rugby, …)?  Ja /Nee 
Zo ja, gebruikt u een gebitsbeschermer?     Ja / Nee 
 
23. Heeft u de gewoonte om nagels en/of pennen te bijten?   Ja /Nee 


