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Motie pilot mondzorg voor kinderen ~,,,t ,.Z,,,~,~,~

De raad van de gemeente Doetinchem, bijeen op 5 november 2020; ~,

Constaterende dat:
- Lang niet alle kinderen in de gemeente Doetinchem mondzorg krijgen, tot wel een derde van de

kinderen niet in sommige wijken;
- Voor jongeren tot 18 jaar de kosten van periodieke controle (periodiek preventief onderzoek, een

keer perjaar, tenzij de tandarts of mondhygienist vindt dat meer keren perjaar nodig is) vanuit de
basisverzekering gedekt is;

Overwe~ende dat:
- Een goede mondverzorging bij kinderen van kleins of aan belangrijk is, omdat kinderen met een

gezond (melk)gebit als volwassene een grotere kans op een goed gebit hebben en kinderen ook
een groter risico op gaatjes lopen, omdat hun glazuur nog niet uitgehard is;

- Een gebrek aan een goede mondverzorging ernstige complicaties kan hebben, zoals reuma,
suikerziekte en overgewicht;
Goede mondzorg dus van groot belang is voor een gezonde toekomst van kinderen;
alle jeugdigen middels de JGZ bij het consultatiebureau gezien worden;
Informatie belangrijk is, maar vertrouwd worden met mondonderzoek en dit zo laagdrempelig
mogelijk maken evenzeer;

Besluit het college op to dra~en:
- Te onderzoeken hoe we mondzorg middels mondhygienisten laagdrempelig en toegankelijk kunnen

maken metals doel meer jeugdigen / op jonge leeftijd to bereiken;
- Daarbij als doel van het onderzoek de aansluiting van een mondhygienist op een logische vindplek

zoals via Yunio / consultatiebureau to verkennen;
- De rol van de zorgverzekeraar als financier van de tandartszorg onder de 18 nadrukkelijk mee to

nemen;
Voor de zomer 2021 Haar de raad to komen met een uitgewerkt voorstel voor een pilot
mondhygienist binnen de JGZ in samenwerking met de genoemde partijen waarin financiering via
de zorgverzekeraar of anderszins uitgewerkt is,

en gaat over tot de orde van de dag.
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