
 

Naar de tandarts 
Met Flip de beer 
 

Een kind gaat naar de tandarts en Flip gaat mee. Wat doet een tandarts? Door met een 
spiegeltje heel goed naar alle tanden en kiezen te kijken weet de tandarts of je gebit 
helemaal in orde is. 
 
Ik heet Marisca en Flip komt bij mij logeren. 

Joepie! Ik mag met Marisca mee! 

De volgende, dat is Marisca! Eens kijken of ze in de wachtkamer zit. 

Hé, is dat de tandarts? 

Marisca! Hallo! 

Ga je mee? 

Hé, wie heb je nou meegenomen? Volgens mij is dat Flip. 

Ja, dat klopt, ik ben Flip. 

Hallo mama van Marisca. 

Hallo. 

Ik logeer bij Marisca. 

Ik doe de deur effe dicht. 

Dan mag jij hier gaan zitten, dan ga ik hier zitten. 

Ja, jij moet in die stoel. Mama, jij mag daarheen, mama. 

Ik mag hier blijven. 

Ja. Hoi, je bent er al ingedoken. Ach ja, je weet ook de weg ook wel hè. Dan ga ik nu mijn 
handschoenen maar even aantrekken hè. Ja, daar gaat ze. 

Handschoenen? Waarom zou hij dat doen? 

Zo, en elke keer weer schone handschoenen. Moet je eens voelen, wat zijn ze glad hè? 

Ja. 

Mag ik ook voelen? 



 

Flip ook even voelen? 

Ja. 

Met zijn pootje. Zo. 

Oeh, die zijn zacht. 

Maar Flip heeft ook een heel zacht huidje hè met zijn wolletje. 

Ja, want ik ben een beer! 

Nou ga ik de stoel een beetje naar achteren doen voor jou en voor Flip. Volgens mij vinden 
jullie dit wel leuk. 

Ho, we gaan naar beneden. 

Ja. 

Ja. Marisca, ik zal even de spiegeltjes pakken en het haakje. Nou, kijk maar even bij 
Marisca, dan ga ik het eerst bij Marisca doen. Ja? Zal ik dat doen? 

Okay. Ja. 

Goed. Nou, doe jij dan je mond maar open. Dan moet ik even het zonnetje erbij zetten. 

Een zonnetje? 

Zo, het lampje. Ik noem het altijd het “zonnetje”, want hij is altijd zo mooi hè. Nou, dan 
gaan we eens kijken op dat kiesje, of dat wel helemaal netjes is. 

Dat is handig, zo’n spiegeltje! 

En helemaal schoon, joh, wat heb jij eigenlijk veel van die dingen. Hier is er eentje niet. En 
daar is ie ook niet. Waar zijn die nou gebleven? Die heb je gewisseld hè? 

Ja. 

Ja, dat waren wiebeltanden. 

Ja. 

Ja. Ze zijn keurig schoon. Je hebt netjes je tanden gepoetst. En er zitten helemaal geen 
gaatjes in. Nee, want als je het netjes schoonhoudt, dan hoeft dat ook niet hè. Zo, dan zal 
ik het spie-geltje en het haakje even voor Flip pakken. 

Ik heb ook mijn tanden goed gepoetst. 



 

Het spiegeltje erbij. Doe maar open Flip. 

Aaa. 

Goed zo. Dan zal ik met het haakje de tandjes en de kiesjes aanwijzen. Goed zo, Flip. Nou 
zeg, ik vind het wel knap van die… Hè, vind jij het ook knap van Flip? 

Ja. 

Goed zo. Nou Flip, doe je mond maar weer dicht hè, ik heb het gezien. Ik vind het knap van 
je! 

Goed hè, ik heb ook geen gaatjes. 

Ik heb hier nog de kaart voor Marisca. Zo, pak ‘m maar vast Marisca. Zo, dat is wel 
gezelliger. Dan zet ik de stoel weer overeind, daar gaat ie. 

Ooooo! 

Daar gaat ie. En het zonnetje zet ik nou een beetje weg hè. Ja, nou Marisca, dan mag je 
uitstappen, want dan gaan we weer een nieuw afspraakje maken voor over een halfjaar. 

Bedankt! 

En dat doen we weer bij het loketje. 

Goed hoor meid hè. Ga je mee? 

Ja, keurig gedaan! Ga je mee? 

Dag! 

Ga je gang. 


