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Onderwerp: Motie mondzorg voor kinderen 
Portefeuillehouder: wethouder Sluiter  
Datum: 29 juni 2021  

 

 
Kennis te nemen van 
Het tussenbericht naar aanleiding van de aangenomen motie met betrekking tot 
mondzorg voor kinderen. 
 
Context 
Op 5 november 2020 heeft de gemeenteraad de motie “Pilot Mondzorg voor kinderen” 

aangenomen. Daarmee heeft het college de volgende opdracht gekregen: 

 Onderzoekt hoe mondzorg met behulp van mondhygiënisten laagdrempelig  

             en toegankelijk kan worden gemaakt met als doel meer jeugdigen op jonge  

             leeftijd te bereiken;  

 Daarbij als doel van het onderzoek de aansluiting van een mondhygiënist op een 

logische vindplek zoals via Yunio /consultatiebureau /Jeugdgezondheidszorg te 

verkennen;  

 De rol van de zorgverzekeraar als financier van de mondzorg onder de 18 

nadrukkelijk mee te nemen;  

 Voor de zomer 2021 het college naar de raad komt met een uitgewerkt voorstel 

voor een pilot ‘Mondhygiënist binnen de JGZ’ in samenwerking met de genoemde 
partijen waarin financiering via de zorgverzekeraar of anderszins uitgewerkt is. 

Afgelopen periode heeft veelvuldig overleg plaatsgevonden met alle betrokken partijen 

en is gewerkt aan een pilotvoorstel “Doetinchem peuter- en kleutermond gezond!”. De 

laatste puntjes met de zorgverzekeraar(s) over dit voorstel moeten op dit moment nog 

afgehecht worden. Via dit tussenbericht willen we u al vast informeren over hoe wij 

denken mondzorg voor kinderen laagdrempeliger te maken.  

Kernboodschap 
Helaas bezoeken niet alle kinderen in Doetinchem tijdig de mondhygiënist, tandarts en/of 
preventieassistenten. Daarom is gekeken naar het verbeteren van de mondzorg voor 
kinderen. GGDNOG, Yunio, Menzis en de gemeente Doetinchem werken aan een voorstel 
voor een pilot die recht doet aan de opdracht van de raad. Dit voorstel bevindt zich in een 
vergevorderd stadium en kan binnenkort aan u voorgelegd worden.   
 
Gedachte achter de pilot is aansluiting van een mondhygiënist bij de consulten van het 
consultatiebureau van Yunio (jeugdgezondheidzorg 0-4 jaar). De afspraak met de 
mondhygiënist is dan direct aansluitend op de JGZ afspraak. Yunio ziet ruim 99% van alle 
zuigelingen en peuters. Wanneer al deze peuters ook een afspraak met de mondhygiënist 
hebben betekent dit dat bijna alle Doetinchemse kinderen in de leeftijd van 1,5 tot 4 jaar 
maximaal 4 contactmomenten hebben met een mondhygiënist.  
 
  



 
 
 
 

 
Mededeling van het college aan de gemeenteraad (2021-65) 

 

 
Documentnummer: 1438374 / 1601369   
Inlichtingen bij: J. Ortsen 
Telefoonnummer:  (0314) 377 326 
 Pagina 2 van 2 

 
   

 

Doel pilot volgens het concept voorstel: 
1. Bewustwording: Door mondhygiënisten aan te laten sluiten bij de consulten van het 
consultatiebureau wordt (gratis) mondzorg systematisch onder de aandacht gebracht van 
alle ouders van kinderen vanaf 1,5 jaar.  
2. Gedrag: Door de mondhygiënist aan te laten sluiten bij het consult van de jeugdarts en 
–verpleegkundige, wordt het belang van goede mondzorg (poetsen, voeding en gezoete 
dranken) benadrukt.  
3. Bereik: Alle kinderen uit Doetinchem hebben voor het derde levensjaar contact met een 
mondhygiënist en waar nodig met een tandarts gehad.  
 
Betrokken partijen stellen een looptijd van twee jaar voor om de pilot een reële kans te 
geven en de resultaten goed inzichtelijk te kunnen maken. Het idee is het onderwerp te 
zijner tijd ook te agenderen voor de regionale thematafel Gezondste Regio.  
 
Financiering van de pilot zal hoogstwaarschijnlijk geschieden op basis van de wettelijke 
taakverdeling tussen, en de systematiek van, gemeenten en zorgverzekeraars. Denk aan 
de vergoeding aan Yunio versus de vergoeding van de mondhygiëniste. Eventuele andere 
kosten worden nog in beeld gebracht. Zaak is dat, naast Menzis, de andere 
zorgverzekeraars ook benaderd worden om de declaraties van de mondhygiëniste 
mogelijk te maken. Ook moeten de tandartspraktijken nog betrokken worden. 
Afstemming is nodig en dubbel werk (en declareren) moet natuurlijk worden voorkomen.     
 
Zodra het pilotvoorstel volledig uitgewerkt is zal deze aan u voorgelegd worden.   
 
Vervolg 
Het pilotvoorstel na de zomer voorleggen aan de raad.  
 
 


