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Onderwerp: Mondzorg voor alle kinderen tot 18 jaar 
Portefeuillehouders: Wethouders J. Huizinga en M. Sluiter 
Datum: 12 februari 2019  

 

 
Kennis te nemen van 
de activiteiten die in gemeente Doetinchem worden ondernomen gerelateerd aan de 
mondgezondheid van onze jeugd en jongeren. 
 
Context 
U hebt in uw vergadering van 8 november 2018 uw zorg uitgesproken over het door u 
geconstateerde hoge percentage kinderen dat niet naar de tandarts gaat met alle 
gezondheidsrisico’s van dien. Wij hebben u toegezegd dit onderwerp te bespreken met 
de GGD en u over de uitkomsten daarvan te informeren. Wij betrekken daar ook de 
activiteiten bij die door anderen dan de GGD worden uitgevoerd. 
 
Kernboodschap 
Hoe goed gaat het met de mondzorg?  
De GGD NOG vermeldt op haar site www.kvnog.nl de cijfers van 2017 voor de jeugd hoe 
vaak het kind zelf zijn tanden poetst of laat poetsen. In 21% van de gevallen gebeurt dit 
onvoldoende. Dat percentage is 5% hoger voor kinderen met een lage sociaal-economisch 
status. Daarmee doen de kinderen het in gemeente Doetinchem net een procent beter 
dan de Achterhoek en de GGD-regio. Er zijn geen cijfers uit eerdere jaren. De site vermeldt 
verder geen cijfers over de mate van tandartsbezoek. Het percentage kinderen dat 
onvoldoende tandenpoetst, komt echter aardig overeen met het percentage kinderen dat 
geen preventieve mondzorg ontvangt. U noemt 27% van de kinderen in Overstegen. 
 
Mondverzorging kan altijd beter 
Mondzorg is in eerste instantie de verantwoordelijkheid van de ouders. In de praktijk blijkt 
dat niet altijd goed te gaan. De stap naar verbetering vraagt samenwerking tussen 
zorgverzekeraars, overheden, jeugdgezondheidszorg, huisartsen en tandartsen. 
Wij hebben als gemeente een rol via de uitvoering van de Wet publieke gezondheid 
(Wpg). Ons college is van mening dat de rol van verantwoordelijke voor de 
jeugdgezondheidszorg, wat voortvloeit uit de Wpg, voldoende wordt ingevuld. Wij 
spreken de uitvoerende partijen GGD en Yunio aan op hun taken. Daarnaast zorgen wij 
voor aanvullende activiteiten die ondersteunend zijn aan een goede mondgezondheid. 
 
Wij zetten in op een gezonde jeugd 
Wat doen wij om de jeugd, de jongeren en ook hun ouders zich meer bewust te laten zijn 
van het belang van mondverzorging? Wij investeren in voorlichting over mondzorg maar 
ook over gezonde voeding. Gezonde voeding draagt rechtstreeks bij aan een gezond 
gebit. 
 

 Ouders, jeugd en jongeren krijgen standaard ondersteuning vanuit de 
jeugdgezondheidszorg (JGZ). Voorlichting over mondzorg is daar een wettelijk 
verplicht onderdeel van. Deze voorlichting kan verbeterd worden. 

 De landelijke “Gezonde school aanpak” ondersteunt scholen om te werken aan de 
gezondheid en gezonde leefstijl van leerlingen. Scholen kiezen zelf welk thema zij 
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binnen de aanpak willen behandelen. Gezonde voeding krijgt prioriteit. De GGD is 
daarbij vaak gevraagd om voorlichting te geven. Het is voor een school mogelijk om 
een Gezonde School vignet te halen. Een mooi voorbeeld is basisschool Hagen, die op 
18 januari 2019 dit vignet heeft gekregen. 

 De GGD ontwikkelt een communicatiekalender. Mondzorg krijgt daarbinnen een plek. 

 JOGG: Jeugd op Gezond Gewicht is een interventie die van Gaanderen, Noord is 
uitgerold naar Schöneveld. JOGG investeert in bewegen en gezonde voeding.  

 Gemeentepolis: De tandartsverzekering en het feit dat kinderen automatisch zijn 
meeverzekerd tot 18 jaar is onderdeel van de jaarlijkse voorlichting aan minima die 
overwegen om de GemeentePolis af te sluiten. NB: Alle mensen die verzekerd zijn, 
ontvangen deze informatie ook van hun verzekering. 

 
De GGD NOG beschrijft meer in detail in bijgevoegde notitie wat zij doet met betrekking 
tot mondzorg. Dit heeft betrekking op haar taken binnen de JGZ, het ouder-kind/jongere 
gesprek en over de mogelijkheden tot voorlichting. Zij neemt deel aan het Regionaal 
Overleg Mondgezondheid Achterhoek (ROMA). Daar worden signalen besproken en 
ontwikkelingen en inspanningen afgestemd. Haar aanbevelingen zijn:  

 Continuering van het ROMA. 

 Het thema mondgezondheid integraal benaderen, dat wil zeggen in relatie tot 
gezond gewicht. De boodschap van gezonde voeding draagt zowel bij aan de 
mondgezondheid als aan gezond gewicht.  

 Informatieverstrekking aan ouders / publiek dat kinderen tot 18 jaar volledig 
verzekerd zijn voor tand- en mondzorg (dus zowel voor halfjaarlijks bezoek aan 
tandarts als mondhygiënist). 

 Advies van een herinneringsmail door tandartsen. 
Deze aanbevelingen vragen geen apart besluit. Zij liggen in het verlengde van de JGZ-
taken. 
 
Wij hebben formeel geen rol ten aanzien van de tandartszorg. Wij vermelden hier slechts 
dat over het algemeen tandartspraktijken gewoon zijn een herinnering te sturen aan hun 
cliënten dat het weer tijd is voor een controle. 
 
Vervolg 
Wij menen dat wij als gemeente vanuit onze verantwoordelijkheid voor de JGZ en ons 
streven naar een Gezonde Jeugd de nodige investeringen plegen. Mondgezondheid is 
daar onderdeel van. Wij blijven de opdracht “Jeugdgezondheidszorg” aan Yunio en GGD 
bewaken en de resultaten van onze interventies volgen. 
 
Bijlage 
Notitie GGD NOG: Activiteiten preventieve mond- en tandzorg voor kinderen en jeugdigen 
door de GGD Noord- en Oost-Gelderland in de Achterhoek 
 


