Addendum Triage Bijzondere Doelgroep
Versie 1.6 – 08.02.2021
Commissie Leidraad Mondzorg Corona
Wijzigingen versie 1.5 => versie 1.6:
 Doelgroep is uitgebreid met personen van 12-18 jaar met een verstandelijke handicap die
in een instelling wonen

Inleiding
Dit Addendum is een aanvullend document van de Leidraad Mondzorg Corona voor een specifieke doelgroep
met een specifieke zorgbehoefte en zal worden gebruikt in samenhang met de Leidraad Mondzorg Corona
en de Werkinstructie Spoedzorg COVID-19 in de Tandartspraktijk.
Uitgangspunten:
 De uitgangspunten uit de Leidraad Mondzorg Corona gelden, aangevuld met:
 De ‘Werkinstructie Spoedzorg COVID-19 in de Tandartspraktijk’ is bedoeld voor spoedeisende mondzorg
in praktijken die kunnen voldoen aan de daarin gestelde eisen.
Deze geldt voor behandeling van patiënten met symptomen passend bij een COVID-19 infectie of een
bewezen COVID-19 infectie. Het in die werkinstructie voorgestelde niveau van werken is ook van
toepassing als er in de instelling op de woongroep of afdeling van de te behandelen patiënt sprake is
van:
- Een bewoner in afwachting van de testuitslag van een corona-test
- Een bewoner met corona
- Een bewoner met koorts of benauwdheidsklachten
- Isolatie- of quarantainemaatregelen op de woongroep of afdeling
- Een situatie waarin zorgmedewerkers (die in quarantaine zouden moeten zijn) toch ingezet worden
vanwege continuïteitsproblematiek
 Mondzorgprofessionals kunnen op basis van hun professionele autonomie in het belang van de patiënt
afwijken* van dit Addendum mits daarmee de veiligheid van henzelf, collega’s en opvolgende patiënten
niet in gevaar wordt gebracht. Wanneer afgeweken wordt, moet dit zorgvuldig beargumenteerd en
vastgelegd worden in het patiëntendossier.

Verantwoording
Dit document is opgesteld door de Commissie Leidraad Mondzorg Corona (CLMC) in nauwe samenspraak
met de wetenschappelijke verenigingen VBTGG, NVGd en Cobijt en experts uit het zorgveld.

Doelgroep
Personen ≥ 12 jaar met een verstandelijke handicap die in een instelling wonen of personen die woonachtig
zijn in een verpleeghuis. Onder de heersende omstandigheden wordt er door het RIVM momenteel van
uitgegaan dat zij een verhoogd risico hebben om geïnfecteerd te zijn.

Type zorgverlening
Gezien de veelal specifieke taken en vaardigheden om voor deze patiënten mondzorg (regulier, noodzakelijk
niet-regulier, en spoed) te verlenen, is het aan te bevelen de mondzorg zo veel mogelijk door de eigen
vertrouwde zorgprofessionals te laten uitvoeren. Zij zullen veelal als beste in staat zijn de juiste inschatting
te maken voor wat betreft behandelnoodzaak versus mogelijkheden van zowel patiënt als vereiste
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hulpmiddelen, eventueel in overleg met de arts voor verstandelijk gehandicapten (AVG) of de specialist
ouderengeneeskunde (SO)).

Triagevragen voor mensen in een zorginstelling/verpleeghuis
Bepaal door het stellen van de volgende vragen aan de patiënt* tot welke groep deze behoort en
documenteer dit.
Vragen voor de patiënt*:
 Bent u momenteel in afwachting van de testuitslag van een corona-test?
 Heeft u nu of in de afgelopen 24 uur één of meerdere van de volgende symptomen die passen bij
corona: verkoudheidsklachten (neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn), hoesten, benauwdheid,
verhoging (tot 38⁰C) of koorts (vanaf 38⁰C), plotseling verlies van reuk, smaak of beide?
 Heeft u nu corona of bent u genezen van corona korter dan 2 weken geleden?
 Bent u in (thuis)quarantaine (of zou u dit moeten zijn)?
*

of diens wettelijk vertegenwoordiger, c.q. de medische dienst (specialist ouderengeneeskunde (SO) of arts verstandelijk
gehandicapten (AVG))

Flowchart

Testbeleid en inzetbaarheid van mondzorgverlener/medewerker
Of men inzetbaar is kan nagezien worden in de inzetbaarheidsschema’s behorende bij de Leidraad Mondzorg
Corona met de volgende aanvullende opmerkingen:
 In de inzetbaarheidsschema’s staan groene vakken met de tekst ‘Inzetbaar met PBM t/m 10e dag na
laatste blootstelling’; hierbij geldt een strikte toepassing van PBM i.v.m. de kwetsbare patiëntengroep
(zie https://lci.rivm.nl/lci.rivm.nl/covid-19/bijlage/zorgmedewerkersinzetentestbeleid).
 De genoemde uitzondering bij het * (zie uitgangspunten in dit addendum) geldt dus in, dit bijzondere
geval, niet.
 Als niet aan de PBM-eis voldaan kan worden, geldt dat de mondzorgverlener/-medewerker niet
inzetbaar is t/m 10 dagen na de laatste blootstelling en/of dat patiënten bij wie niet aan de PBM-eis
voldaan kan worden niet behandeld kunnen worden.
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