Moties Initiatiefnota van het lid Van den Berg "Mondzorg:
een goed begin is het halve werk"
Moties, ingediend bij het debat over de initiatiefnota van het lid Van den Berg
"Mondzorg: een goed begin is het halve werk":
•
•
•
•
•
•

de motie-Van den Hil c.s. over uitbreiding van de opleidingscapaciteit
van de studie tandheelkunde (35882, nr. 4);
de motie-Van den Hil over verkorting van de opleiding tandheelkunde tot
vijf jaar (35882, nr. 5);
de motie-Werner/Sahla over onderzoek naar het gratis aanbieden van
mondzorg door studenten tandheelkunde (35882, nr. 6);
de motie-Sahla/Werner over onderzoeken hoe het tandartsbezoek van
kinderen kan toenemen, met speciale aandacht voor de schooltandarts
(35882, nr. 7);
de motie-Kuzu over aan de publiekscampagne over mondverzorging
een onderdeel toevoegen voor ouderen die de Nederlandse taal niet
volledig beheersen (35882, nr. 8);
de motie-Kuzu over onderzoek naar mogelijkheden om mensen met
schulden enige vorm van mondzorg te bieden (35882, nr. 9).

Alle 6 moties zijn door de Tweede Kamer aangenomen.
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MOTIE VAN HET LID VAN DEN HIL
Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 13 juni 2022
De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
constaterende dat tot en met 2007 de tandheelkundeopleiding vijf jaar duurde;
overwegende dat tandartsen die zijn opgeleid in landen zoals Spanje, Polen en Letland op
basis van een vijfjarige opleiding een BIG-registratie verkrijgen en in Nederland hun vak
kunnen uitvoeren;
overwegende dat een verkorte opleiding de instroom van nieuwe tandartsen versnelt;
verzoekt de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in gesprek te gaan met de
minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de mogelijkheid om de opleiding
tandheelkunde te verkorten naar vijf jaar,
en gaat over tot de orde van de dag.
Van den Hil
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MOTIE VAN HET LID VAN DEN HIL C.S.
Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 13 juni 2022
De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
overwegende dat het Capaciteitsorgaan sinds de eerste capaciteitsraming van mondzorg in
2009 adviseert om meer tandartsen op te leiden;
constaterende dat in de komende tien jaar 36,5% van de tandartsen met pensioen zal gaan;
constaterende dat de Nederlandse mondzorg in toenemende mate afhankelijk is geworden
van tandartsen die zijn opgeleid in het buitenland;
constaterende dat er grote regionale verschillen bestaan in de toegankelijkheid van
mondzorg wegens regionale tekorten aan tandartsen;
verzoekt de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport met de minister van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in gesprek te gaan over mogelijkheden tot uitbreiding
van de opleidingscapaciteit van de studie tandheelkunde en daarbij het belang van een
evenwichtige regionale spreiding van tandartsen in acht te nemen,
en gaat over tot de orde van de dag.
Van den Hil
Werner
Sahla
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MOTIE VAN DE LEDEN WERNER EN SAHLA
Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 13 juni 2022
De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
overwegende dat slechte mondgezondheid voor veel gezondheidsproblemen zorgt en de
problematiek van mensen met sociale problemen en kwetsbare doelgroepen kan
verergeren;
overwegende dat een deel van de volwassen Nederlanders echter om financiële redenen
niet naar de tandarts gaat;
verzoekt de regering om binnen de maatwerkoplossingen voor mondzorg voor minima ook
te onderzoeken wat de kosten zouden zijn als mondzorg gratis aangeboden zou worden
door studenten tandheelkunde;
verzoekt hierbij ook te betrekken hoe stageplekken voor studenten tandheelkunde kunnen
worden ingevoerd zodat er veel meer praktijkervaring wordt opgedaan tijdens de
opleiding;
verzoekt de regering de Kamer hierover voor oktober 2022 te informeren,
en gaat over tot de orde van de dag.
Werner
Sahla
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MOTIE VAN DE LEDEN SAHLA EN WERNER
Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 13 juni 2022
De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
constaterende dat het voor kinderen essentieel is regelmatig naar de tandarts te gaan om
ervoor te zorgen dat het kind opgroeit met een gezond gebit;
constaterende dat een op de vijf kinderen niet naar de tandarts gaat voor controles, waarbij
in wijken met een lagere sociaal-economische status soms meer dan een derde niet naar de
tandarts gaat;
constaterende dat het onvoldoende laten controleren van het gebit op jonge leeftijd veel
maatschappelijke kosten met zich meebrengt op de lange termijn;
overwegende dat mondzorg voor kinderen bijna altijd binnen de basisverzekering valt;
overwegende dat in delen van het land waar de schooltandarts actief is, veel meer kinderen
naar de tandarts gaan;
verzoekt het kabinet om samen met de maatschappelijke partners, zoals het CJG, de GGD,
scholen en tandartsorganisaties, te onderzoeken op welke manieren het tandartsbezoek
van kinderen verhoogd kan worden, waarbij er wordt gekeken naar de effectiviteit van de
maatregelen en met speciale aandacht voor de schooltandarts, met het doel om deze "best
practices" vervolgens te verspreiden onder de relevante partners,
en gaat over tot de orde van de dag.
Sahla
Werner
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MOTIE VAN HET LID KUZU
Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 13 juni 2022
De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
constaterende dat er momenteel een publiekscampagne bestaat om thuiswonende
ouderen voor te lichten over het belang van dagelijkse mondverzorging;
overwegende dat Nederland een grote groep ouderen kent die de Nederlandse taal niet
(volledig) beheerst en dus slecht te bereiken is met de publiekscampagne;
verzoekt de regering om een onderdeel aan de publiekscampagne toe te voegen dat zich
richt op het bereiken van deze moeilijk te bereiken groep ouderen,
en gaat over tot de orde van de dag.
Kuzu
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MOTIE VAN HET LID KUZU
Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 13 juni 2022
De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
constaterende dat mensen met betalingsachterstanden en mensen met schulden minder
snel gebruikmaken van mondzorg;
overwegende dat mondzorg een grote rol speelt in hart- en vaatziekten: de doodsoorzaak
nummer één onder vrouwen en doodsoorzaak nummer één in de westerse cultuur;
overwegende dat mond- en keelholtekanker, twee van de meest voorkomende
kankersoorten, verband houden met een slechte mondhygiëne;
verzoekt de regering om in samenspraak met gemeenten en zorgverzekeraars onderzoek
te doen naar mogelijkheden om mensen met schulden en/of betalingsachterstanden
alsnog enige vorm van mondzorg te kunnen bieden,
en gaat over tot de orde van de dag.
Kuzu

