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Initiatief
De 4 beroepsorganisaties in de mondzorg (Associatie Nederlandse Tandartsen (ANT), Koninklijke
Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT), Nederlandse Vereniging van
Mondhygiënisten (NVM-mondhygiënisten) en Organisatie van Nederlandse Tandprothetici (ONT))
hebben per april 2020 de Commissie Leidraad Mondzorg Corona (CLMC) ingesteld om de gehele
mondzorg te voorzien van eenduidige adviezen rondom infectiepreventie gedurende de
coronacrisis. Aanleiding hiervoor is een oproep van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en
het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Doel en doelgroepen
Het doel is het formuleren van eenduidige adviezen voor de mondzorg voor de acute fase van de
coronacrisis, teneinde de transmissiekans van COVID-19 in de mondzorgpraktijk zo klein mogelijk te
laten zijn.
Professionele doelgroepen van deze leidraad zijn alle mondzorgprofessionals (tandartsen, tandartsspecialisten en mondhygiënisten en tandprothetici) en hun assistentes, preventie-assistentes en
verder ondersteunende medewerkers. Doelpopulatie van deze leidraad zijn (Nederlandse)
mondzorgpatiënten.

Werkwijze
Voor de ontwikkeling van deze leidraad is de CLMC samengesteld (zie samenstelling commissie) met
gemandateerde vertegenwoordigers van KNMT, NVM-Mondhygiënisten en ONT (en ANT, tot 1
januari 2021). Elke beroepsvereniging leverde daarnaast een wetenschappelijk vertegenwoordiger.
De commissie heeft een onafhankelijk voorzitter en secretaris.
De CLMC formuleert adviezen voor de praktijk, op basis van wetenschappelijke en klinische
inzichten, aansluitend bij actuele documentatie van het RIVM en andere overheden, rekening
houdend met bestaande richtlijnen in de mondzorg en politieke besluitvorming, gericht op
consensus en toepasbaarheid gedurende de COVID-19 pandemie. Alhoewel producten van de CLMC
kunnen worden voorbereid door deelcommissies of individuele leden van de CLMC, worden alle
producten van de CLMC uit naam van de hele CLMC gepubliceerd.
Met de eerste versie van de Leidraad is informatiemateriaal voor communicatie met patiënten
opgeleverd.
De eerste versie van de concept Leidraad is voor commentaar aan de volgende organisaties
voorgelegd:
-

Opleidingen tandheelkunde
Opleidingen mondzorgkunde
Federatie Tandheelkundige Wetenschappelijke Verenigingen (FTWV)
Zorgverzekeraars Nederland

De concept Leidraad is medio 2020 voor commentaar en instemming aan de volgende organisaties
voorgelegd:
-

Beroepsverenigingen in de mondzorg: ANT, KNMT, NVM-Mondhygiënisten, ONT
Patiëntenfederatie Nederland (informatiemateriaal voor communicatie met patiënten)
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)

Commentaar van deze partijen is beoordeeld door de CLMC en aan de organisaties is
teruggekoppeld hoe met het commentaar is omgegaan.
De Leidraad wordt gepubliceerd op de websites van de beroepsverenigingen.
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Onderhoud leidraad
Na publicatie van de eerste versie van de Leidraad wordt onderhoud van de Leidraad gepleegd.
Indien actuele ontwikkelingen (bijv. informatie vanuit het RIVM, wetenschappelijke literatuur,
vragen uit het veld) daar aanleiding toe geven, wordt de Leidraad geactualiseerd. Daarbij wordt
telkens aangegeven wat gewijzigd is ten opzicht van de vorige geldende versie. Ontwikkelingen
worden periodiek gemonitord door een afvaardiging van de CLMC (‘kleine CLMC’)

Aanverwante producten
De Leidraad Mondzorg Corona kent een aantal bijbehorende producten, die worden ontwikkeld
door de CLMC en waar nodig onderhouden:
-

Separaat triageschema (addendum bij Leidraad)
Separate inzetbaarheidsschema’s (addendum bij Leidraad)
Addendum Triage Bijzondere Doelgroep (in overleg met vertegenwoordigers van VMBZ en NVGd)
Werkinstructie Spoedzorg COVID-19 in de Tandartspraktijk voor Patiëntengroep B uit de Leidraad
Overzicht van frequently asked questions (FAQ)
Informatiemateriaal voor communicatie met patiënten
Verantwoordingsdocument proces [dit document]

Implementatie
Om de implementatie van de Leidraad te bevorderen zijn de volgende activiteiten ingezet:
-

Publicatie en actualisatie FAQ’s
Communicatie met beroepsverenigingen (tafel 1) over de Leidraad en aanverwante producten
Meldpunt Mondzorg Corona
Webinar bij eerste publicatie Leidraad

Samenstelling commissie
De CLMC bestaat uit:
- Drs. Maarten Jansen: directeur KIMO, onafhankelijk voorzitter
- Drs. Mariska Tuut: epidemioloog, zelfstandig richtlijnmethodoloog, PROVA, onafhankelijk
secretaris
- Mw. Monique de Bruin: mondhygiënist, namens NVM-mondhygiënisten
- Prof. dr. Hugo de Bruyn: tandarts-parodontoloog, hoogleraar en afdelingshoofd Tandheelkunde
Radboudumc, wetenschapper aangedragen door ONT
- Drs. Richard Kohsiek: tandarts algemeen practicus, namens KNMT
- Drs. Rolf de Ruijter: tandarts, tandheelkundig ergonoom, UMCG, wetenschapper aangedragen
door KNMT
- Prof. dr. Dagmar Else Slot: mondhygiënist, klinisch epidemioloog, ACTA, wetenschapper
aangedragen door NVM-Mondhygiënisten
- Dhr. Rob van Straten: tandprotheticus, namens ONT
- Prof. dr. Fridus van der Weijden: tandarts-parodontoloog,- implantoloog, ACTA, wetenschapper
aangedragen door ANT
- Drs. Jan Willem Vaartjes, tandarts-implantoloog, namens ANT (tot 1 januari 2021)
Alle commissieleden hebben een belangenverklaring ingevuld. Hieruit bleken geen beperkingen voor
deelname aan deze commissie.
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