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Noodopvang kinderen mondzorgverleners 

 
 
Geachte mevrouw Vreeburg, geachte heer Rottenberg, 
 
De COVID-19 crisis heeft ingrijpende gevolgen voor de wijze waarop zorgverleners in Nederland hun werk 
kunnen doen. Het is om deze reden dat wij ons tot u wenden. Kinderopvang voorziet immers in de 
noodzakelijke ondersteuning van ouders die werkzaam zijn in de zorg, waarvoor onze dank en waardering.  
 
Als mondzorgkoepels hebben wij tussen 16-3-20 en 22-4-20 onze reguliere zorgverlening tijdelijk opschort. 
Gedurende deze periode is alleen spoed- en semi-spoedzorg verleend, ook aan COVID-19 patiënten. Tevens 
is deze periode benut om een richtlijn te ontwikkelen waarmee mondzorgverleners per 22 april de reguliere 
mondzorg hebben kunnen hervatten. In de afgelopen weken hebben wij signalen ontvangen van leden met 
een eigen praktijk (tandartsen, mondhygiënisten en tandprothetici) dat hun personeel geen gebruik kan 
maken van noodopvang voor kinderen van ouders met een cruciaal beroep.1 Door de betreffende 
kinderopvangorganisaties werd gesteld dat mondzorgverleners niet zijn opgenomen in de lijst van cruciale 
beroepen.  
 
Zorgverleners staan op de lijst van cruciale beroepen. Graag willen wij, ongetwijfeld ten overvloede, u wijzen 
op de door VWS gepubliceerde definitie van dit beroep: “Dit is alle zorg die in Nederland wordt verleend 
volgens de wetten: WLZ, ZvW, WMO, en de Jeugdwet.”.2 Mondzorg wordt in Nederland voor een groot gedeelte 
vergoed vanuit de ZvW, WLZ en de Jeugdwet. Mondzorgverleners behoren conform de door VWS gestelde 
definitie dus tot de lijst van cruciale beroepen. Wij zouden graag met u op korte termijn in gesprek gaan om 
middels een  gezamenlijk statement de benodigde duidelijkheid te scheppen voor zowel 
kinderopvangorganisaties als mondzorgverleners en zodoende te waarborgen dat noodopvang beschikbaar 
is voor kinderen van mondzorgverleners. 
 
Met vriendelijke groet, 

 
 
Jan Willem Vaartjes     Manon van Splunter – Schneider  
Voorzitter ANT-tandartsen   Voorzitter NVM-mondhygiënisten  
 
 
Mr. dr.  
 
 
W.G. Brands       Marnix de Romph 
Voorzitter KNMT     Directeur ONT 

 
1 Onder personeel wordt verstaan: tandarts (incl. specialisaties), parodontoloog, tandartsassistent, mondhygiënist, 
tandprotheticus, tandtechnicus, Klinisch Prothesetechnicus, assistent, receptionist/secretaresse, schoonmaak.  
2 https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ouders-scholieren-en-studenten-kinderopvang-en-
onderwijs/noodopvang-cruciale-beroepen-en-vitale-processen 
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