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Op 15 februari j. heeft u als Raad van de gemeente Eijsden-Margraten de door EML 

ingediende motie Mondzorgkaravaan’ unaniem aangenomen. De “Mondzorgkaravaan' is 

een initiatief van Dokters van de Wereld (hierna; DvdW). Voor dit initiatief trekken DvdW 

door het land om enkele gratis tandartsbehandelingen aan te bieden aan mensen die 

daar geen geld voor hebben. Het gaat hierbij om kwetsbare groepen. 

U heeft het college opgeroepen: 

- _ Te onderzoeken of het haalbaar is (inclusief financiële dekking) om in onze 

gemeente deel te nemen aan het initiatief “Mondzorgkaravaan” van DvdW; 

- _ De gemeenteraad te informeren over de resultaten van het onderzoek; 

- _ Een oproep te doen aan de Minister om mondzorg terug te krijgen in het 

basispakket van de zorgverzekering. 

Middels deze raadinformatiebrief willen wij u graag informeren over de uitvoering en 

resultaten van deze motie. 

Onderzoek 

Op basis van uw oproep heeft er eerst een integraal overleg plaatsgevonden tussen 

diverse beleidsvelden (Sociale Zaken, Jeugd en Gezondheid) om de aanpak te 

bespreken. Een logische vervolgstap was een overleg met de initiatiefnemer van de 

“Mondzorgkaravaan” (DvdW) om meer inhoudelijke informatie te vergaren over het 

initiatief, zoals de werkwijze en kosten. Bij dit overleg was een delegatie van beleid en 

uitvoering aanwezig. Uw gemeenteraad werd hier op 16 mei l. over geïnformeerd 

middels een raadsinformatiebrief. 

Op 27 juni l. heeft het overleg met DvdW plaatsgevonden. Wij concluderen hieruit dat het 

doel van de “Mondzorgkaravaan” geen invulling geeft aan het doel waar deze motie 

unaniem voor werd aangenomen. Zo blijkt uit het onderzoek dat het doel van de 

“Mondzorgkaravaan’ naamsbekendheid verkrijgen is, terwijl de prioriteit waarvoor de 

raad de motie heeft aangenomen lag bij inwoners die leven n stille armoede en tandzorg 

niet kunnen betalen. 
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BLOESEM VAN HET ZUIDEN 

De trend binnen onze gemeente is dat inwoners, die leven in stille armoede en daarmee 

tandzorg niet kunnen bekostigen, zich schamen om hiervoor uit te komen. Deelnemen 

aan de ‘Mondzorgkaravaan” betekent dat een inwoner één tandartsbehandeling krijgt in, 

zoals het initiatief al weergeeft, een caravan oftewel bus, die in de gemeente een 

standplaats voor één dag vindt. De inwoner wordt geacht om naar de 

“Mondzorgkaravaan’ toe te komen waarbij veel publiciteit komt kijken, zodat 

naamsbekendheid rondom de “Mondzorgkaravaan” wordt vergroot. 

Inwoners die leven in stille armoede zullen hier, grotendeels uit schaamte, niet aan willen 

deelnemen waardoor de doelgroep dus niet bereikt wordt. Dit heeft ons doen besluiten 

het initiatief van DvdW niet in onze gemeente in te kopen. 

Oproep Minister van VWS 

Om wel genoeg gehoor te geven aan de motie en op verzoek van de gemeenteraad is er 

een brief verzonden aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport om op te 

roepen de mondzorg terug in het basispakket van de zorgverzekeraar te krijgen. Bijgaand 

treft u deze brief. 

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van Eijsden-Margraten, 

De gemeentesecretaris, _ De burgemeester, 

Drs. M.AA.G. Gerits Drs. G.J.M. Cox 
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inwoners die dit niet zelf kunnen betalen. En daarnaast een oproep om de mondzorg 

terug in het basispakket van de zorgverzekeraar te krijgen. 

Sinds de tandarts voor volwassenen uit het basispakket gehaald ís, blijkt dat de 

mondzorg voor een deel van onze inwoners onbetaalbaar is geworden. Het gaat hierbij 

vooral om kwetsbare groepen. Overwegende dat mondzorg geen luxe is en de lokale 

politiek dit een belangrijk thema vindt, is deze motie aangenomen. Om te voorkomen dat 

mensen geen gebruik maken van zorg, terwijl ze dit wel nodig hebben, is het noodzakelijk 

om de mondzorg terug te brengen in het basispakket van de zorgverzekeraar. Zeker n 

deze tijd waarin mensen het financieel zwaar krijgen. 

Middels toezending van deze oproep willen wij aandacht vragen voor het terugbrengen 

van mondzorg in het basispakket van de zorgverzekeraar. 

Hoogachtend, 

Burgemeester en wethouders van Eijsden-Margraten, 

De gemeentesecretaris, _ De burgemeester, 

Drs. M.A.G. Gerits Drs. G.J.M. Cox 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Behandeld door L e 

Bilage(n) Geen Uw kenmerk 

Documentnr. 

Onskerrek 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



Geleidebrief scanning : 

  

  

Invullen door registrator Invullen door 

scanner 

Zaaknummer | Documentnr. | Aantal Fysiek naar Indien fysiek, | Akkoord voor 

pagina's afdeling routing scanning 
  

  

  

        
  

  
(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)


