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Geachte raads- en commissieleden, 
 
Waarover gaat deze brief? 
Deze brief gaat over de schriftelijke vragen die gesteld zijn door de fractie CDA, met betrekking tot 
tandartscontrole bij peuters. 
 
Ons besluit 
In onze vergadering hebben wij besloten de schriftelijke vragen middels deze raadsbrief te beantwoorden. 
 
Toelichting 
Hieronder vindt u de beantwoording van de vragen. 
 
In de Tubantia van dinsdag 30 november 2021 stond een artikel “Helft peuters Twente en Achterhoek niet 
voor controle naar tandarts”. In dit artikel werd geschreven “Vooral in Tubbergen is ruimte voor verbetering: 
hier wordt ruim 60 procent van de peuters niet door de ouders meegenomen naar tandartscontrole.” 
 
Vraag 1: Is het bovenstaande bekend bij het college? 
 
Deze informatie was tot op heden niet bekend bij het college. 
 
Vraag 2. Hoe kan de gemeente in positieve zin verandering brengen in bovenstaande situatie? 
 
Tandartsenzorg wordt bekostigd uit de zorgverzekeringswet en is daarmee niet rechtstreeks de 
verantwoordelijkheid van de gemeente. Publieke gezondheid is wél de verantwoordelijkheid van de 
gemeente. Voor jeugd is de uitvoering van gezondheidsbevordering belegd bij de Jeugdgezondheidszorg 
van de GGD. 
 
Wat doen we al: 
De GGD voert in opdracht van de gemeenten de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) uit voor alle kinderen. 
Peuters worden gezien op het consultatiebureau. Op het consultatiebureau wordt de werkinstructie ‘Iedereen 
naar de tandarts’ gehanteerd: 

 Ouders krijgen actief de vraag of ze voor hun kind al een tandarts hebben. de JGZ stimuleert dat de 

ouder zelf contact opneemt om een tandarts te vinden voor het kind. 

 Wanneer een ouder/verzorger geen tandarts heeft, wordt er een brief verwijzing tandarts en mondzorg 

aangemaakt voor de jeugdige. 

 Na 6 maanden is er telefonisch contact met de ouder/verzorger. Wanneer blijkt dat het kind nog niet 

 



ingeschreven staat bij een tandarts, wordt de ouder hulp aangeboden om een tandarts te vinden. 

 Bij een kind van 4 jaar wordt navraag gedaan of het afgelopen jaar naar een tandarts of 

mondhygiënist is geweest. 

De gemeente kan met de JGZ afspraken maken hoe we ouders nog beter kunnen informeren. 
 
Vraag 3. Kan er een publiciteitscampagne opgestart worden, samen met de tandartsen, zodat ouders beter 
geïnformeerd worden over gezondheidsrisico’s bij peuters met een slecht gebit? 
 
De manier waarop we ouders nog beter kunnen informeren gaan we we nader onderzoeken met de JGZ. 
 
Opgemerkt wordt dat het onderzoek spreekt over de meerwaarde van peuters meenemen op controle. De 
vraag is of deze bezoeken ook geregistreerd worden en meegerekend zijn in dit onderzoek. Mogelijk is er 
een groep peuters die wel gezien worden maar niet geregistreerd. 
 
Waarom deze raadsbrief? 
Op basis van artikel 37 van het Reglement van Orde kan een raadslid schriftelijke vragen stellen aan het 
college. Schriftelijke vragen worden door het college beantwoord middels een raadsbrief. 
 
Wij stellen u voor deze raadsbrief voor kennisgeving aan te nemen. 
 
Heeft u nog vragen? 
Neem dan contact op met de raadsgriffier, (plv.) mevrouw H.J.M.J. van Limbeek-ter Haar. Zij zal uw vragen 
aan ons college kenbaar maken. Het telefoonnummer van de griffier is (0546) 62 81 46 en haar e-mailadres 
is h.vanlimbeek@tubbergen.nl 
 
 
Hoogachtend, 
 
Burgemeester en wethouders van Tubbergen, 
 

 
 
 
 
  

 

 

de burgemeester 

 
 
J.H.M. Hermans-Vloedbeld 

de secretaris 
 

 
Ing. J.L.M.Scholten 


