
ADVIES KNMT

 

De mondzorgkoepels Kon Nederlandse Maatschappij ter 
bevordering van de Tandheelkunde K 
NMT, ANT, NVM en ONT adviseren hun leden om met 
ingang van maandag 16 maart 2020 en in ieder geval tot 6 
april 2020 de reguliere zorgverlening op te schorten en 
over te gaan op het uitsluitend behandelen van spoed bij 
niet-coronapatiënten. 
 

Over dit bericht is overleg geweest met het ministerie van VWS en via VWS 
met het RIVM. Mede op verzoek van het RIVM wordt aangegeven dat de 
positie van hulpverleners in de mondzorg verschilt van andere 
hulpverleners. Immers, in de mondzorg wordt gewerkt met aerosolen die 
als  transportmiddel gelden voor virussen. Bovendien zitten deze 
zorgverleners heel dicht op de mond van de patiënt. En, ook op verzoek 
van VWS/RIVM, berichten de koepels dat hun leden spoedhulp blijven 
verlenen. 

Het is op dit moment van het grootste belang om sociale contacten zoveel 
mogelijk te beperken en daarmee de verspreiding van het virus af te 
remmen. 

De maatschappelijke verantwoordelijkheid die de koepels hiermee nemen 
ligt in het verlengde van de adviezen die de overheid zondagmiddag heeft 
gegeven, waaronder het bewaren van een afstand van minimaal 1,5 meter. 

Bovendien menen deze koepels het advies te moeten geven omdat in de 
mondzorg, meer nog dan in andere beroepen gewerkt wordt met aerosolen. 
Aerosolen zijn bij uitstek een transportmiddel voor virussen. Desalniettemin 
is het stoppen met verlenen van niet-spoedeisende zorg een 
belangenafweging die praktijkhouders uiteindelijk zelf moeten maken. 



 

De praktijk van tandarts Dirksen is tot 
6 april 2020 gesloten voor reguliere 
behandelingen, volgens het hierbij te 
lezen advies van de KNMT 
 

Dat betekent dat wij tot die datum geen nieuwe afspraken maken 
en dat al gemaakte afspraken in die periode komen te vervallen. 

Met de patienten die zo’n afspraak hebben nemen wij contact op 
voor nader overleg. 

 

Telefonisch blijft de praktijk bereikbaar via het praktijknummer  020 
– 634 17 19  en via het mailadres  tandartsdirksen@gmail.com . 

Vragen bij pijn of anderszins kunt u via dit nummer of adres stellen. 

Komt u alstublieft niet naar de praktijk toe, maar belt u of mailt u 
eerst. Krijgt u de voice-mail aan de telefoon, wilt u dan uw naam, 
telefoonnummer en/of boodschap inspreken zodat wij u terug 
kunnen bellen of probeert u het later nog eens. 

 

In geval van pijnklachten of in spoedsituaties kunnen wij u 
behandelen, behalve als u ziekteverschijnselen heeft.  

Als die aanwezig zijn, belt u ons dan toch: wij kunnen u wel 
adviezen geven en/of verwijzen naar speciaal voor deze situatie 
ingerichte praktijken. 

 


