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Geachte leden van de mondzorgalliantie,

Pm
Uw brieven

Met deze brief beantwoord ik zowel uw brief van 30 september 2020 over de
betekenis van de tweede golf voor de mondzorg als uw brief van 20 oktober 2020
over de Tijdelijke wet maatregelen covid-19.
In uw brief van 30 september geeft u het belang aan om de reguliere mondzorg zo
veel mogelijk voort te kunnen zetten, ook tijdens de tweede golf. In uw brief van
20 oktober uit u uw zorgen over de positionering van de mondzorgverleners als
contactberoep, waar deze tot de categorie zorgverlener zou moeten worden
gerekend.

30 september 2020
20 oktober 2020
Correspondentie uitsluitend
richten aan het retouradres
met vermelding van de datum
en het kenmerk van deze
brief.

In deze brief wil ik reageren op de hoofdlijn van uw brieven, omdat ik mij wil
richten op de gezamenlijke aanpak in deze crisis. Indien u na het lezen van deze
brief nog vragen heeft over de wet- of regelgeving, kan dat in mondeling overleg
verder worden opgepakt. De punten waar ik in deze brief op in wil gaan zijn
achtereenvolgens:
•
De voortvarendheid waarmee de sector haar eigen verantwoordelijkheid
heeft opgepakt om de patiënten en de professionals verantwoorde zorg te
bieden.
•
Het duidelijk vastleggen en communiceren dat mondzorgverleners zoals
tandartsen, mondhygiënisten en tandprothetici zorgverleners zijn.
•
De inzet om de reguliere zorg zo lang mogelijk doorgang te laten vinden.
Een verantwoordelijke sector
Omdat er bij de uitbraak nog veel onbekend was over het virus, en er bij de
mondzorg aerosolen vrij kunnen komen, heeft u zelf uw leden geadviseerd om hun
praktijken te sluiten en heeft u maatregelen getroffen zodat de spoedzorg zo
verantwoord mogelijk kon doorgaan. Deze sluiting vond vrijwillig plaats voordat de
intelligente lockdown werd opgelegd. Dit toont aan dat u uw verantwoordelijkheid
ten aanzien van verantwoorde zorg serieus neemt en wordt vanuit VWS zeer
gewaardeerd. Vervolgens heeft u een Leidraad Mondzorg Corona laten opstellen,
met daarin de aanwijzingen hoe mondzorgpraktijken hun patiënten verantwoord
kunnen behandelen tijdens deze pandemie. U heeft deze leidraad tevens goed
onder de aandacht gebracht van de mondzorgprofessionals. U blijft deze leidraad
doorontwikkelen op basis van de meest recente onderzoeken en adviezen en
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stemt dit af met het RIVM. Daarnaast monitort u ook zelf of er eventuele
besmettingen binnen tandartspraktijken plaatsvinden. Deze Leidraad Mondzorg
Corona vormt, tezamen met de geldende infectiepreventierichtlijnen, het
belangrijkste kader om vast te stellen of er vanuit het oogpunt van de pandemie
verantwoorde zorg wordt verleend in de mondzorgpraktijk.
Tandartsen, mondhygiënisten en tandprothetici zijn zorqverleners
In uw brief van 20 oktober geeft u aan dat u aan het verwarrend te vinden dat
mondzorgberoepen zoals tandarts, mondhygiënist en tandprotheticus worden
benoemd als contactberoep. U vraagt om een duidelijke uitspraak dat het hier
zorgverleners betreft.
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Tijdens de zorgverlening is er meestal nauw contact tussen de patiënt en de
zorgverlener. Dit geldt niet alleen voor de mondzorg, maar voor de meeste
zorgberoepen. De meeste zorgberoepen vallen hiermee in de categorie
contactberoepen. Omdat het van belang is dat de reguliere zorgverlening zo veel
mogelijk doorgang kan vinden, worden er voor de zorg uitzonderingen gemaakt op
de maatregelen om de pandemie terug te dringen. Dit is opgenomen in artikel 58f
derde lid sub b. Daar waar uitzonderingen worden gemaakt voor de zorg, gelden
deze uitzonderingen vanzelfsprekend ook voor de mondzorg. Het zou eventueel
kunnen voorkomen dat er in de toekomst binnen de zorgverlening ook
onderscheid zal worden gemaakt tussen verschillende zorgvormen, maar dat zal
dan expliciet worden aangegeven.
Voortzetten reguliere zorq
Het is de inzet van VWS om de reguliere zorg zo veel als mogelijk doorgang te
laten vinden. Dit geldt ook voor de mondzorg. Het is ongewenst dat relatief
eenvoudige zorghandelingen worden uitgesteld, waardoor er grotere
gezondheidsproblemen bij de patiënten kunnen ontstaan en waardoor deze
patiënten zich mogelijk tot de huisartsenzorg of ziekenhuiszorg moeten wenden.
Mondzorg wordt voortgezet, zolang dit verantwoord kan worden gerealiseerd.
Mede gelet uw eerdere proactieve sluiting van praktijken en het realiseren van de
leidraad vertrouw ik erop dat u mij informeert indien u signalen heeft dat er op dit
punt nieuwe ontwikkelingen zijn.

Met vriendelijke groet,
de directeur programmadirectie CO D

enri van Faassen
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