
COMPLEET  
KIDSCONCEPT

GLANSJE 

Glansje is een compleet kidsconcept met als 
doel kinderen van 4-9 jaar en hun omgeving 
(ouders, grootouders, scholen enzovoorts) 
spelenderwijs bewust te maken van goed 
mondzorggedrag.

OUDERS

voor ouders
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1.  Glansje.nl: online  
kenniscentrum/platform

2.  Preventiekits met tandenborstel 
en tandpasta van A-merk Jordan 
en minisprookje

3. Boekje met voedingstips
4.  Boekje over omgaan met angst 

voor de tandarts
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KINDEREN

OP AANVRAAG

Voor wie?
Voor alle stakeholders die 

betrokken zijn bij mondzorg en 

voeding gericht op kinderen.

•  Creatieve en effectieve aanpak voor preventieve mondzorg gericht  op kinderen en hun omgeving
•  Innovatief onder meer door app met 360 mini-games met continue aandacht  voor mondzorg en voeding (dashboard voor de tandartspraktijk)•  Makkelijk: kant-en-klaar pakket voor fun & leren•  Door een team van professionals: tandartsen, preventie-assistenten,  mondhygiënisten, pedagogen, diëtisten, logopedisten, wetenschappers op  diverse gebieden en professionals gespecialiseerd in communicatie met  kinderen en hun omgeving

Waarom?
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1. App/game voor IOS en Android
2. Preventiekits
3.  Sprookjes dichtbij de beleving 

van het kind
4. Poetsinstructie & poetsdiploma
5. Verjaardagskaart
6. Spreekbeurtpakket
7. Surprisepakket
8. Kleurplaten & kleurplatenactie
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PROFESSIONALS 2
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1.  Inrichting  
kidscorner

2. Digilespakket
3.  videobrillen om  

kind af te leiden
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•  Tandpasta en tandenborstel  
van A-merk Jordan

• Mini-sprookje
• Vermelding app/game op box

•  360 leuke mini games voor twee keer per dag poetsen 
tot tandartsbezoek

•  Spelenderwijs goed leren poetsen en bewustwording 
voeding (awareness)

•  Kind scoort altijd; thermometer laat zien hoe ver  
het nog is naar het surprisepakket

•  Bij tandarts/preventieassistente score laten uitlezen 
en cariësrisico bepalen

•  Koppeling dashboard met individuele app kind (waar 
scoort kind goed op en waar moet aandacht aan  
worden besteed)

• Personalized advies via pushberichten mobiel

1 41.  Glansje.nl: online  
kenniscentrum/platform

2. Banners / posters
3.  Sprookjes dichtbij de  

beleving van het kind
4  Dashboard gekoppeld aan  

app. Score versus cariësrisico
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Drs. Raoul Trentelman (06) 284 804 08  |  raoul@glansje.nl
Drs. Jessica Benedictus (06) 216 414 41 | jessica@glansje.nl


