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Geachte heer Bruins,
Voorkomen is beter dan genezen. De basis voor een leven lang een
gaaf gebit in een gezonde mond wordt gelegd tijdens de jeugd.
Succesvol beleid op het gebied van preventie begint dan ook bij de
jeugd en met de juiste aanpak kan dit veel zorgkosten besparen. Een
restauratie ter herstel van een gaatje dat ontstaat in de jeugd, zal
gedurende het leven meerdere malen vervangen moeten worden en
leiden tot uitgebreide vervolgbehandelingen.

Mede vanwege het belang van deze vroegtijdige preventie hebben we
in Nederland de afweging gemaakt om de mondzorg voor jeugdigen tot
18 jaar in de basisverzekering op te nemen. Financiële afwegingen
zouden voor ouders nooit een reden mogen zijn om hun kinderen
tandheelkundige zorg te onthouden.
Desondanks zijn de cijfers over kinderen die zelden of nooit naar de
tandarts gaan verontrustend te noemen. Mogelijk betreft het zelfs een
vijfde deel van de jeugd. In dat geval blijven 600.000 jeugdigen
verstoken van de essentiële preventieve en curatieve mondzorg waar
zij recht op hebben. De maatschappelijke (gevolg-)kosten daarvan zijn
niet makkelijk te becijferen maar ongetwijfeld onnodig hoog.
Tandartspraktijken kennen alleen hun eigen patiënten maar tasten in
het duister over de jeugdigen die hun zorg wel degelijk nodig zouden
hebben, maar hen niet bezoeken. Deze kennis is daarentegen wel
aanwezig bij de zorgverzekeraars. Hun collectieve database Vektis
geeft inzicht in wie zelden of nooit naar de tandarts gaat. Gegevens die
met relatief weinig inspanning ook voor en door uw ministerie of de
Nederlandse Zorgautoriteit beschikbaar gemaakt kunnen worden.
De ANT is twee jaar geleden het gesprek met de zorgverzekeraars
aangegaan en heeft hen het verzoek gedaan deze anonieme groep een
gezicht te geven zodat nagedacht zou kunnen worden over
mogelijkheden om het belang van mondzorg gericht onder hun
aandacht te brengen. De reactie van de meeste zorgverzekeraars was
teleurstellend. "Het is niet onze taak om verzekerden naar zorg te
leiden", "dan schenden we de privacy", en "wie zegt dat zo'n kind later
bij ons verzekerd blijft als we die investering nu doen,” zijn enkele
voorbeelden van de redenen die wij van hen kregen om niet mee te
werken. Het heeft er de schijn van dat hun eigen financiële positie
belangrijker is dan de zorgplicht en het nemen van maatschappelijke
verantwoordelijkheid.
DSW is de positieve uitzondering geweest en heeft ons verzoek
letterlijk ingewilligd door een brief te sturen. Deze brief aan ouders en
verzorgers hebben wij als bijlage toegevoegd. Het succes van de actie
van DSW overtreft alle verwachtingen; 43 procent heeft naar aanleiding
van de brief in de eerste helft van dit jaar een bezoek aan de tandarts
gebracht. DSW verdient hiermee een groot compliment en is een
lichtend voorbeeld voor alle zorgverzekeraars van Nederland.

Succesvol overheidsbeleid is gebaseerd op feiten, niet op vage ambities. De eerste stap
moet er dus op gericht zijn om de gehele jeugd te bereiken en in kaart te brengen. Uit de
pilot van DSW is duidelijk geworden dat hiervoor geen modieuze en niet-onderbouwde
stelselwijziging nodig is. Het probleem zit duidelijk niet in de bekostiging of de
organisatie van de mondzorg. Die zijn in grote lijnen op orde en behoeven slechts
bijsturing. Een eenvoudig experiment en een simpele pilot hebben immers aangetoond
dat snel, eenvoudig en goedkoop een grote groep zorgmijders bereikt kan worden.
De jeugd heeft recht op goede mondzorg uit de basisverzekering. De jeugd heeft
bovendien recht op uw steun als verantwoordelijk minister om daar het volle profijt van
te plukken. Het is nu belangrijk dat de betrokken partijen zonder uitzondering hun
schouders eronder gaan zetten. Alle mondzorgverleners staan zeer gemotiveerd in de
starthouding. Aan u om het startschot te geven.
Wij rekenen dan ook op u om uw autoriteit en invloed als verantwoordelijk minister aan
te wenden en alle zorgverzekeraars te wijzen op hun zorgplicht en maatschappelijke
verantwoordelijkheid. En in het verlengde daarvan samen met de minister van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap te zorgen dat de jeugd niet alleen gewezen wordt op
hun zorgrechten maar dat ook aan hun zorgvraag tegemoetgekomen kan worden met
een adequate capaciteit in de mondzorg.
met vriendelijke groet,

Jan-Willem Vaartjes

Ravin Raktoe

Voorzitter

vice-voorzitter

2

