
f iche nr 5

Fiehe voor de evaluatie van de kennis

Beantwoord de vragen door het juiste antwoord aan te kruisen

Waartoe dienen de tanden ?

tr Om te eten, te lochen en te spreken tr om te eten

Wat is een rnelktand ?

! Een tond dre groeit in de mond van een kind dot dikwijls melk drinkt
n Een tijdelijke tond die tussen deleeftild von 6 enl?joor uitvolt

Hoeveel melktanden hebben we ?

n$ nzo nz4

Wat is een verstandskies ?
n Een derde definrtievekies die op de leeftíjd von ongeveer 18 joor uitkomt
n Een derde definiïieve kies die alleen uitkomt ols je verstondig bent

Hoeveel definitieve tanden hebloen volwassenen ?
!26 n3o n3z

Wat is de rol van onze tanden ?
Desnijtonden: n vermolen ! snijden
Dehoektonden: n verscheuren ! snijden
De kiezen en de voorkiezen : n verscheuren ! vermolen

Op de doorsnede van een tand, noemt lïêÍl :
De kroon' 

E i:i:i'*ïil: ff:ïi,:lï:: voorkiezen
De purpo' 

= i:l [1jff:::^';:::;i;:!::,íliïï,"^o
Het glazuur loedekt:

n De votledige tond tr Dehele kroon von de tond

Wat is tandplaque ?
n Een hord weefsel dot de hefe kroon vqn de tond bedekt
n Een bijno onzichtbar e af zettring die zich vormt op de tonden na een mooltijd

Wanneer moet een tandenloorstel vervangen worden ?

n Eén keer per joor n Als de horen versleten of in de wor zijn

Wat doet fluor ?

n De tonden horder moken en zetegengootjes helpen beschermen n De tonden reinigen

Wij verliezen onze definitieve tanden :

n Bij het ouder worden n Neen, ze gaan ons hele leven mee
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Beantwoord de vragen door het juiste antwoord aan te kruisen

Waartoe dienen de tanden ?

F O^ te eten,te lochen en te sprekan tr om te eten

Wat is een melktand ?
tr Een tond die groeit in de mond von een kind dof dikwijls melk drinkt
tr Een tijdelijke tond die tussan de leeftijd von ó en 12 joor uifvolt

Hoeveel melktanden hebben r.re ?
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Wat is een verstandskies ?
F Êen derde definitieve kies die op de leeftijd von ongeveer 18 joor uitkomt
il Een derde deÍinitieve kies die alleen uitkomt ols je verstondig bent

Hoeveel definitieve tanden hebben volwassenen ?

nz6 tr30 E3?

Wat is de rol van onze tanden ?
Desnijtanden: ! vermolen E snijden
Dehoaktonden: E verscheuren I snijden
Dekiezenendevoorkiezent n verscheuren fi vermolen

Op de doorsnede van een tand. noemt rïêÍl :
De kroon : fil Het zichtbore deel von de tand

- De bovenzijde von dekiezenen voorkiezen
De pulpa : I Het holfhorde dee] onder het glozuur

E Het levende en gevoelige deel 
-von 

de tond

llet glazuur bedekt :

n De volledige tond m De hele kroon van de tand

Wat is tandplaque ?

n Een hard weefsel dot de hele kroon von de tand bedekt
El g"n bíjno onzichtbare afzettingdie zich vormt op de tanden no een mooltíjd

Wanneer rnoet een tandenborstel vervangen worden ?

n Êên keer per joor A Hs de haren versleten of in de wor zijn

Wat doet fluor ?

A De tanden horder moken en ze tqengootjes helpen beschermen f] D" tonden reinigen

Wij verliezen onze definitieve tanden ;

tr Bij het ouder worden A Neen, ze gsan ons hele leven mee
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