
JGZ is de (gratis) publieke gezondheidszorg voor jeugdigen tussen 0 en 18 jaar en is vastgelegd     
in de Wet publieke gezondheid (Wpg)
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het organiseren van JGZ binnen hun gemeente
In heel Nederland heeft elk kind tot 18 jaar recht op JGZ 
JGZ is te vinden in de wijk, voor daar woonachtigen (0-4 jaar), gekoppeld aan de basisscholen 
(4-12 jaar) en het voorgezet onderwijs (12-18 jaar)
Binnen een JGZ-team werken jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, assistenten en                    
doktersassistenten
Het JGZ-team werkt daarnaast samen met ketenpartners uit het medisch en sociaal domein

De jeugdarts is te vinden in de gemeente/wijk, vanuit JGZ-organisaties op locaties als het 
consultatiebureau en op scholen
Zorg dat je elkaar weet te vinden: ken elkaars namen en bereikbaarheid 
Vraag ouders de contactgegevens van de JGZ- of mondzorgpraktijk 
Voor de mondzorgverlener: bij sommige JGZ-organisaties is er een apart telefoonnummer        
voor intercollegiaal overleg
Zoek contact en maak een afspraak voor een kennismaking 
Jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen leiden kinderen toe/kunnen kinderen verwijzen naar    
een mondzorgverlener, eventueel een die werkzaam is in een kindertandartspraktijk
Mondzorgverleners zien de kinderen vanaf het doorbreken van het eerste elementen

KIMO-richtlijnen: hetkimo.nl: diagnostiek, preventie & behandeling
JGZ-richtlijnen: ncj.nl: Handleiding aandachtspunten preventieve mondzorg 0-19 jaar voor de 
JGZ

De mondzorgverlener en JGZ-professional zijn op de hoogte van de (preventieve)              
mondzorg die zij aanvullend bieden aan kinderen en jongeren
Betere op elkaar afgestemde en integrale mondzorg zorgt voor betere mondgezondheid         
bij kinderen, jongeren en hun ouders/verzorgers

Samenwerking mondzorg-jeugdgezondheidszorg (JGZ) draagt bij aan integrale mondzorg voor 
kinderen. Om samenwerking te optimaliseren heeft de KNMT i.s.m. AJN deze praktijkkaart 
ontwikkeld.

Belang

In de JGZ- of mondzorgpraktijk 

Richtlijnen

Achtergrond JGZ
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Praktijkkaart
Tandarts & jeugdarts



Praktijkkaart
Tandarts & jeugdarts

Hanteer bij overleg en gegevensuitwisseling de richtlijnen van de beroepsgroepen. Denk aan 
voorafgaande toestemming van ouders voor overleg 
Maak afspraken wanneer en waarover elkaar te informeren 
Na actieve verwijzing vanuit de JGZ én bij afwijken van de standaard mondzorgadviezen volgt 
een terugkoppeling aan de JGZ

Het JGZ-team volgt, samen met ouders, kinderen en jongeren van 0-18 jaar op het gebied van 
groei en ontwikkeling, signaleert, geeft voorlichting en advies, biedt begeleiding bij vragen 
over opvoeding en ouderschap en verwijst zo nodig
Het JGZ-team adviseert over mondgezondheid, voeding (eten en drinken), speen- en flesge-
bruik, tandenpoetsen en tandartsbezoek
Vanaf het doorbreken van de eerste tand adviseert het JGZ-team om de  tanden te gaan 
poetsen en met het kind een mondzorgverlener te bezoeken
Het JGZ-team informeert ouders dat mondzorg voor jeugdigen wordt vergoed vanuit de 
basisverzekering, met uitzondering van enkele specifieke behandelingen

In overleg met ouders wanneer opvoedaspecten een rol spelen en bij vraagstukken over 
(op)voeding, mondgewoontes, poetsen en poetsroutines
Overleg zeker bij (vermoeden van) verwaarlozing/kindermishandeling met de jeugdarts en 
volg dan ook de meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld

Wanneer contact met of verwijzen naar het JGZ-team? 

Randvoorwaarden

Mondzorg voor jeugdigen van 0-18 jaar wordt vergoed vanuit de basisverzekering, met 
uitzondering van enkele specifieke behandelingen, waaronder orthodontie (aanvullende 
verzekering nodig)
De nadruk ligt bij de jeugd (voornamelijk) op het preventieve karakter van de mondzorg 
(poetsinstructie, voedingsgedrag, link met de algemene gezondheid)
De mondzorg kent naast algemene tandartsen, mondhygiënisten en (preventie)assistenten ook 
speciale kindertandartsen

Achtergrond mondzorg

Inhoud JGZ
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