
                                                                                                                                                                                                    

Overzicht materialen die uitgeleend kunnen worden bij de Gentse 

wijkgezondheidscentra 

 

EDUCATIEF SPEL Wat Waar Datum 
publicatie 

Tandzorgspel Informatief ganzenspel 
met 5 categorieën van 
telkens 15 vragen: 
de tandarts, voeding, 
hou je mond gezond, 
weetjes en doe-
opdrachten. Het spel 
heeft een volwassenen 
versie en een kidsversie 
(vanaf 6 jaar). Het spel 
duurt ongeveer 
anderhalf uur. 

 
De Sleep 
Botermarkt 
Brugse Poort 
Rabot 
De Kaai 
Nieuw Gent 
Watersportbaan 
Kapellenberg 

2011 

 

 

EDUCATIEF SPEL Wat Waar  Datum 
publicatie 

Dominospel tandzorg 

 

Al spelend praten over 
mondzorg in het gezin. 
Indien iemand kan 
aanleggen wordt een 
bijhorende vraag gesteld 
en beantwoord. 

 
Brugse Poort 
Botermarkt 
De Sleep 
 

2003 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                    

 

EDUCATIEF SPEL Wat Waar  Datum 
publicatie 

Gezond en Wel 
 

Dit ganzenspel voor 
volwassenen wil de spelers 
informeren over 
gezondheid en 
gezondheidszorg dmv 
discussievragen, 
kennisvragen en doe-
opdrachten. Daarnaast 
geeft dit spel ook info aan 
de begeleider over de 
ideeën die leven bij de 
spelers over 
gezondheidszorg. Het kan 
helpen om de noden, 
behoeften en knelpunten 
ivm dit thema te 
detecteren bij een 
bepaalde doelgroep. 

 
De Sleep 
Brugse Poort 
Nieuw Gent 
Rabot  

2011 

 

 

EDUCATIEF SPEL Wat Waar  Datum 
publicatie 

Gezonde brooddoos 

 

Doe-spel rond gezonde 
voeding, meer  bepaald 
een gezonde brooddoos. 
2 banendozen met 4 

kartonnen brooddozen, 

door de leerlingen (lager 

onderwijs) te vullen met 

gezonde etenswaren. 

Inclusief 4 schorten, 

stickers ‘gezond op 

school’ en educatieve 

kaartjes met voorbeelden 

van een gezonde 

brooddoos en 5 tips. 

Afhankelijk van het aantal 

leerlingen duurt het spel 

10 tot 30 minuten.  

 
Botermarkt 

2012 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                    

 

 

EDUCATIEF SPEL Wat  Waar  Datum 
publicatie 

Gezonde brooddoos

  

Informatief ganzenspel rond de gezonde 

brooddoos. Joos de Brooddoos moet zo 

snel mogelijk gevuld worden met 

gezonde producten, maar let op van de 

ongezonde valkuilen! Het spel is 

geschikt voor kinderen van de lagere 

school en de vragen kunnen aangepast 

worden aan hun niveau (makkelijke en 

moeilijke vragen). Het spel duurt 

ongeveer een uur. 

Rabot 
De Sleep 

2011 

 

   

 

DIDACTISCHE KOFFER Wat  Waar  Datum 
publicatie 

Tandzorg Een koffer met informatie 
en didactisch materiaal 
over gezonde tanden, 
voeding en tandzorg, 
tanden poetsen, 
tandartsbezoek enz. Het 
didactisch materiaal 
bestaat uit een poetspop 
krokodil, een gebitsmodel 
en tandenborstel, 
voorleesboekjes, puzzels, 
speelgoedset tandarts en 
schort,…  De koffer is 
geschikt voor kinderen van 
het kleuter - en lager 
onderwijs. 

 
Brugse Poort 
De Sleep 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                    

 

 

INFORMATIEVE MATERIALEN Wat Waar  Datum 
publicatie 

Brochure ‘Lekker, gezond en 
niet duur’ 

A5 brochure met tips, 
adviezen en recepten om 
gezond en goedkoop te 
koken. Voor volwassenen. 

 
De Sleep 
Botermarkt 
Brugse Poort 
Rabot 
De Kaai 
Nieuw Gent 
Watersportbaan 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMATIEVE MATERIALEN Wat  Waar    Datum 
publicatie 

Infoplaten gezondheidsthema’s A1 posters over 
verschillende 
gezondheidsthema’s:  

- bewegen 
- goed gewicht 
- CO 
- diabetes 
- griep en 

griepvaccinatie 
- hart –en 

vaat(ziekten) 
- overgewicht 
-  roken 
-  vakantie 
- kinderkwalen  

Deze infoplaten worden 
door de meeste centra 
gebruikt in hun wachtzalen.  

De Sleep 
Botermarkt 
Brugse Poort 
Rabot 
De Kaai 
Nieuw Gent 
Watersportbaan 
Kapellenberg 
Niet alle centra lenen deze 
infoplaten uit, neem 
contact op! Wel digitaal te 
verkrijgen. 

2005?? 



                                                                                                                                                                                                    

INFORMATIEVE 
MATERIALEN 

Wat Waar  Datum 
publicatie 

Info –en postermateriaal 
tandzorg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tanden-poets-tips ‘Poets jij ook?’ (A5) 
in verschillende talen: 

o Nederlands 
o Turks 
o Bulgaars 
o Russisch 
o  Engels 
o Frans  
o Arabisch 
o  Spaans 
o Slovaaks 

 

 
De Sleep 
Botermarkt 
Brugse Poort 
Rabot 
De Kaai 
Nieuw Gent 
Watersportbaan 
Kapellenberg 

2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

‘Een tand vooruit’, infobrochure (A5) 
voor de (Gentse) tandarts over de 
verschillende betalingsmogelijkheden 
bij de tandarts. 

Brugse Poort 2010 

 ‘De zoete wraak’ 
Informatiebrochure (A5) over 
zuigflescariës  
(voor hulpverleners, onthaalouders, 
kinderverzorgsters, verpleegkundigen 
en ouders)  

 

Brugse Poort 2003 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMATIEVE MATERIALEN Wat  Waar    Datum 
publicatie 

De actieve voedingsdriehoek 

 

Een 3D- actieve 
voedingsdriehoek 
gebaseerd op de 
richtlijnen van Vigez. 
 
Afmetingen: 1m10 op 
0.80m 

Brugse Poort 
 

2012 


