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Betreft
Betrek ook de mondzorg bij verkenning voorrang
coronatest zorgverleners

Geachte,
Op 28 augustus heeft minister De Jonge per brief1 de Tweede Kamer geïnformeerd over de
ontwikkelingen omtrent het corona test- en traceerbeleid. Hierin geeft hij aan te willen verkennen of
het testen van alle medewerkers in ziekenhuizen uitvoerbaar is, naar aanleiding van de met
algemene stemmen aangenomen motie-Sazias2 over het met voorrang testen van zorgpersoneel.
De KNMT, ANT, NVM-Mondhygiënisten en ONT, samen verenigd in de Mondzorgalliantie, zien dit als
een goede ontwikkeling en zouden hierbij graag uw aandacht vragen voor de mondzorg. Ook
mondzorgverleners hebben op dit moment te maken met vertraging in het testen. Zij zitten hierdoor
onnodig lang thuis en kunnen geen zorg verlenen. Wij vragen u daarom om de mondzorg te
betrekken bij de verkenning van de testmogelijkheden voor zorgpersoneel. Dit sluit ook aan bij de
motie-Sazias, waarin wordt opgeroepen tot voorrang voor al het zorgpersoneel.
Uitgestelde zorg nadelig voor de patiënt
De mondzorg in Nederland kent veel kleine praktijken waar slechts één primaire zorgverlener werkt.
Ter illustratie, in twee derde van de 4800 tandartspraktijken en 600 tandprothetische praktijken
werkt slechts één tandarts of tandprotheticus. En zelfs 80% van de 710 zelfstandige praktijken voor
mondhygiëne in Nederland zijn solistische praktijken. De patiënten van deze praktijken zijn dus
volledig afhankelijk van die ene zorgverlener. Als een zorgverlener zich in verband met klachten moet
laten testen, dan betekent dit dat alle patiënten moeten worden afgezegd totdat de testuitslag
bekend (en negatief) is.
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De Mondzorgalliantie heeft de afgelopen weken diverse meldingen ontvangen van
mondzorgverleners die lang moeten wachten op een coronatest. Uit recente cijfers van ons eigen
Meldpunt Mondzorg Corona blijkt dat mondzorgverleners gemiddeld 4 dagen niet kunnen werken in
het huidige testbeleid, met uitschieters daar boven. Voor deze periode hebben deze
mondzorgverleners alle zorg afgezegd. Voor de patiënt heeft dit verschillende nadelige gevolgen.
Bij niet-spoedklachten betekent het dat de zorg op een ander moment moet worden ingepland. Het
blijkt echter lastig voor kleine praktijken om deze zorg op korte termijn opnieuw in te plannen. Ten
eerste bedienen de praktijken in de regio vaak een groot gebied en hebben zij hierdoor veel
patiënten. Omdat er slechts één zorgverlener is, is er weinig ruimte om op te schalen in capaciteit.
Bovendien vinden er dagelijks veel (korte) contacten in de praktijk plaats, wat betekent dat het
aantal mensen dat opnieuw moet worden ingepland groot is. Het betreft hier zorg waarvan
patiënten nadeel ondervinden als zij hier te lang op moeten wachten.
Om de impact van dit soort logistieke problemen voor patiënten te beperken is het belangrijk dat
mondzorgverleners zo snel mogelijk getest kunnen worden.
Financiële gevolgen voor mondzorgverlener
Naast de patiënt ondervindt ook de mondzorgverlener zelf nadelige gevolgen van de lange wachttijd
voor een coronatest. In de eerste weken van de coronacrisis is de mondzorg bijna tot stilstand
gekomen. Hoewel de zorg later is herstart, blijkt uit cijfers van het CBS dat het aantal mensen dat in
het tweede kwartaal naar de tandarts is geweest bijna gehalveerd is.
Het aantal behandelingen in de mondzorg zit nu weer bijna op het oude niveau, zo blijkt uit de ‘Kortcyclische rapportage indirecte effecten COVID-19’ van het RIVM3. De gevolgen voor kleine praktijken
die echter meerdere dagen de deuren moeten sluiten zijn niet uit deze cijfers te herleiden. Op het
hoge aantal behandelingen vallen deze schrijnende individuen niet op maar de financiële klap voor
de praktijkhouder is desalniettemin groot. Ditzelfde geldt voor zzp’ers, die geen inkomsten hebben
als zij niet kunnen werken in afwachting van een coronatest.
Betrek de mondzorg bij verkenning coronatesten zorgpersoneel
In uw brief d.d. 28 augustus geeft u aan te verkennen wat de mogelijkheden zijn om personeel in
ziekenhuizen te testen. Tevens zegt u hierbij ook andere relevante zorgorganisaties te betrekken. Als
vertegenwoordiger van het gehele mondzorgveld vraagt de Mondzorgalliantie u om ons bij het
prioriteringsvraagstuk te betrekken zoals dat bij de OMT is neergelegd Dit in het belang van de
patiënt én de mondzorgverlener.
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Wij horen graag wat de mogelijkheden zijn om de mondzorg bij dit traject te betrekken. Mocht u nog
vragen hebben dan kunt u contact met ons opnemen, wij zien uw reactie graag tegemoet.
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