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   BERICHT VOOR AJN NIEUWSBRIEF 

 

Op naar een mondgezonde generatie!   
(Toeleiden naar de tandarts vanaf de eerste tand: verdubbeling van het aantal kinderen dat naar de tandarts gaat) 

Preventie mondzorg 

In de wet die de uitvoering van de jeugdgezondheidszorg (JGZ) beschrijft is mondgezondheid opgenomen 
als een van de preventieve taken. Een goede gezondheid van mond en gebit draagt namelijk niet alleen bij 
aan minder cariës, maar aan de totale gezondheid. Ondanks de preventieve inzet van de JGZ neemt het 
percentage kinderen met tandbederf op jonge leeftijd niet af. Op dit moment heeft 25% van de kinderen al 
op de leeftijd van vijf jaar gaatjes tot in het tandbeen. Cariës is daarmee een volksgezondheidprobleem te 
noemen.  

Als de tanden van een kind goed verzorgd worden en kinderen gezonde mondgewoontes aanleren, kan 
tandbederf worden voorkomen. Mondgezondheid is onder andere gerelateerd aan het bezoeken van een 
tandarts. Echter veel ouders weten niet dat basis mondzorg voor kinderen tot 18 jaar gratis is. Met name 
kinderen uit gezinnen met een lagere SES en een migratieachtergrond bezoeken minder vaak 
mondzorgverleners1, met als gevolg een slechtere mondgezondheid en ongezonder tandheelkundig gedrag.  

Pilot mondgezondheid 

In 2018 is bij JGZ Kennemerland samen met Poetz Jeugdmondzorg in één wijk met veel gezinnen met lage 
SES en een migratieachtergrond een pilot gestart ‘Schalkwijk zet de tanden erin!’. Jeugdverpleegkundigen 
en jeugdartsen van het consultatiebureau in die wijk adviseren ouders hun kind mee te nemen naar hun 
eigen tandarts vanaf doorbraak van de eerste tand. Dit is conform het Basisadvies Cariëspreventie van het 
Ivoren Kruis2 en eerder dan het advies tot nu toe.  

Voorbereiding 

Samen met Poetz Jeugdmondzorg en een aantal eerstelijns tandartspraktijken in Haarlem is een opzet voor 
deze pilot gemaakt en besproken. Daarna zijn alle tandartspraktijken in deze en omliggende wijken op de 
hoogte gesteld van het plan om kinderen eerder, directer en sneller toe te leiden naar de tandarts door de 
JGZ. Het digitale dossier is ondersteunend gemaakt aan deze pilot.  

Uitvoering 

JGZ 
Bij elk kind komt op de leeftijd van zes maanden automatisch een taak over toeleiden mondzorg in het 
dossier. De jeugdverpleegkundige of jeugdarts die het kind tijdens een volgend consult ziet bespreekt het 
tandartsbezoek met de ouders en stuurt een brief naar de eigen tandarts of, bij afwezigheid daarvan, aan 
Poetz om het kind uit te nodigen voor een afspraak. De brieven voor de eigen tandartsen en die voor de 
kindertandheelkundepraktijk zijn als format in het dossier opgenomen en kunnen door een druk op de 
knop via zorgmail aan betreffende praktijken worden verzonden. De taak wordt actief afgesloten als het 
kind bij een tandarts geweest is.  

Mondzorg 
Om de kinderen vooral in de eerste lijn te houden en de kosten van gezondheidszorg niet onnodig te 
verhogen wordt bij het toeleiden naar een tandarts ouders eerst aangeraden naar hun eigen tandarts te 
gaan. Wanneer ouders zelf heel angstig zijn, geen eigen tandarts hebben, de tandartspraktijk de kinderen 
liever nog niet op deze jonge leeftijd wil zien of bij signaleren van cariës, angst of andere gebitsproblemen, 

                                                           

1 Signalement Mondzorg 2018 
2 Basisadvies Cariëspreventie Ivoren Kruis 
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biedt de JGZ een verwijzing aan naar Poetz. Ouders krijgen dan een informatiesetje mee van Poetz en 
moeten zelf een afspraak maken. Gebeurt dit niet dan neemt Poetz contact op met de ouders.  

Poetz is een tweedelijns voorziening voor kindertandheelkunde. Hier worden kinderen behandeld met 
angst,- gedrags- en gebitsproblematiek. Bij Poetz Jeugdmondzorg weten ze hoe ze de allerkleinsten moeten 
benaderen en begeleiden bij de mondverzorging en voedingsgewoontes. Het ‘Gewoon Gaaf!’ programma 
van het Ivoren kruis wordt daarbij gebruikt. Voor deze pilot is een extra training van TNO voor omgaan met 
kinderen vanaf zes maanden gevolgd door de medewerkers. De verwezen kinderen blijven  bij Poetz 
Jeugdmondzorg  uiterlijk tot de leeftijd van vier jaar. Terugverwijzing  naar de tandarts van het gezin volgt 
dan 

Resultaten 

In het digitaal dossier wordt genoteerd of kinderen tandenpoetsen en of ze de tandarts bezoeken. In de 
pilotwijk is het aantal kinderen dat op 2-3 jarige leeftijd een mondzorgverlener bezoekt  gestegen van 20% 
in 2017 naar 42,7% en van 39,3 naar 58,8% bij de 3-4 jarigen in 2019. In de andere wijken van JGZ 
Kennemerland zonder deze actieve en vroege toeleiding bleef het percentage stabiel op resp. 27% en 54% 
(zie onderstaande tabel) 

 

Percentages tandenpoetsen en bezoek tandarts per geboortejaar in de wijk Schalkwijk t.o.v. heel JGZ Kennemerland 

Uitvoering van de toeleiding gaat goed: de tijd die het vraagt is makkelijk in te passen binnen de reguliere 
consulten op betreffende leeftijden, teamleden van JGZ Kennemerland vinden het leuk en er is een behaald 
resultaat dat significant bijdraagt aan onze primaire taak van preventie en gezondheid van kinderen.  

Overweging 

Deze simpele interventie leidt tot meer aandacht voor mondzorg bij ouders en JGZ medewerkers en 
verhoogt spectaculair het aantal kinderen van 0-4 in een wijk met lage SES en migratieachtergrond, dat de 
tandarts bezoekt. Op het gebied van voedingsgedrag -en gewoonten kan mogelijk nog meer voorlichting 
gegeven worden. Voor de JGZ, die alle kinderen ziet, kansen om actief toe te leiden en voor te lichten die ze 
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niet kan laten liggen. Met de juiste zorg en kennis kan ieder kind cariësvrij volwassen worden. Op naar een 
mondgezonde generatie! 

In de huidige Corona tijd waarin tandartspraktijken zich gedwongen zagen te sluiten, zien we in de eerste 
zes maanden een forse daling van het aantal kinderen dat een tandarts bezoekt.  
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