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Geachte heer Van Faassen, beste Henri,
De tweede COVID-19 golf in Nederland is helaas een feit. Hoewel dit ingrijpende gevolgen heeft
voor de zorg in Nederland is de situatie niet hetzelfde als in maart. De tweede golf is geen
verrassing en de kennis over COVID-19 is toegenomen. De betekenis hiervan voor de mondzorg
is onderwerp van dit schrijven.
Lessons learned
Op 27 februari werd de eerste besmetting met COVID-19 gemeld in Nederland. Nog geen
veertien dagen later oversteeg het aantal vastgestelde besmettingen in Nederland de
vijfhonderd. Op 15 maart hebben de deelnemers in de mondzorgalliantie hun leden het advies
gegeven de reguliere zorgverlening op te schorten en de eigen praktijk uitsluitend open te
houden voor spoedbehandelingen bij niet-coronapatiënten. Dit advies is onderschreven door het
ministerie van VWS en IGJ. De mondzorg gaf hiermee invulling aan haar verantwoordelijkheid
als beroepsgroep om afwijkende afspraken te maken over het leveren van zorg tijdens de
crisisperiode. Ondanks dat de consequenties van de tijdelijke beroepsnorm voor de
beroepsgroep op dat moment nog onduidelijk waren. Op 23 maart startte de intelligente
lockdown in heel Nederland.
Legitimiteit mondzorg
Voornoemd advies had als belangrijk kenmerk dat de zorg voor patiënten doorgang moest
vinden. Passend bij hetgeen er verwacht mag worden van de in de mondzorgalliantie
vertegenwoordigde beroepen. Beroepen waarvan de titels gebaseerd zijn op de Wet BIG (artikel
3, artikel 34 en artikel 36a) en die gerelateerd zijn aan het wettelijke deskundigheidsgebied en
daaraan verbonden bevoegdheden. De uitwerking van het advies, met de status van een
tijdelijke beroepsnorm, vormt het bewijs dat er op basis van de genoemde bevoegdheden is
gehandeld. In een tijd van crisis is vanuit de beroepsgroepen beoordeeld wat de professionele
standaard (Wkkgz, artikel 2) zou moeten zijn. De door de mondzorgalliantie opgerichte
Commissie Leidraad Mondzorg Corona (CLMC) heeft het advies vertaald naar een volgende fase.
Een fase waarin, met een eigen Leidraad, ook de noodzakelijke en reguliere zorg veilig hervat
kon worden voor patiënten. Kortom, er is te allen tijden gehandeld vanuit het belang van
verantwoorde en passende zorg voor patiënten. Mondzorg is zorg. De mondzorgalliantie verzet
zich tegen elk signaal dat dit niet zo zou zijn en waarin de mondzorg wordt genoemd als
contactberoep. Wij zien ons daarin gesteund door (de Programmadirectie COVID19 van) het
ministerie van VWS in de meest recente aanpassing op rijksoverheid.nl.

Voortzetting reguliere mondzorg
De tweede golf is geen verrassing. De afgelopen maanden zijn gebruikt om de spoedzorg aan
COVID-19 patiënten weer op lokaal niveau beschikbaar te krijgen. Dat blijft ook de insteek door
onder meer het omvormen van de CAM-structuur naar de Veiligheidsregio Acute Mondzorg
(VRAM) structuur. Deze structuur gaat ervan uit dat reguliere zorg zoveel als mogelijk
beschikbaar blijft voor patiënten en dat door middel van de Richtlijn infectiepreventie en de
Leidraad Corona de mondzorg ook de handvatten biedt om op basis van triage een scheiding te
verzorgen tussen de behandeling van gezonde patiënten en mogelijk met COVID-19 besmette
patiënten. Mondzorgverleners zijn gewend om volgens dergelijke richtlijnen en met de juiste
persoonlijke beschermingsmiddelen vervolgens veilig te behandelen. De mondzorgalliantie is
een meldpunt gestart waarmee gemonitord wordt of de mondzorg fungeert als transmissiehaard
voor COVID-19. Dat is tot nu toe nog niet gebleken. Ook niet in de rest van Europa.
Tot slot gaan wij graag ook tijdens deze tweede golf op constructieve wijze verder in gesprek om
de voortzetting van reguliere en noodzakelijke mondzorg te borgen voor elke Nederlander.
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