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Tandartsen kampen met tekort aan
veiligheidsmateriaal: “Enkel wie met
pijnstillers niet geholpen is, mag nog
komen”
Vandaag om 17:00 door Jeroen Deblaere
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Wie dezer dagen een stukje van z’n tand afbreekt, zal voorlopig niet geholpen kunnen
worden door een tandarts. Niet omdat het zo druk is, wel omdat de veiligheidsmaatregelen
zo hoog zijn dat enkel de dringendste ingrepen mogelijk zijn. Een honderdtal praktijken
fungeert in deze periode als noodcentrum. “Enkel wie met pijnstillers niet geholpen is,
mag komen.”
Net als in andere zorgsectoren, is ook de tandzorg overgeschakeld op een noodsysteem. De
tandarts moet in de mond van z’n patiënten werken en loopt zo een hoger risico op besmetting
met het coronavirus. De maatregelen zijn niet min: elke keer een nieuw beschermingspak
aantrekken, een masker van het – schaarse – type FFP2, een beschermende bril en twee paar
beschermende handschoenen over elkaar.
“Bovendien ontstaat door onze tandartsboor een aerosol”, zegt tandarts Wouter Reybrouck. “Die
nevel kan besmet zijn met het coronavirus en kan tot een uur in de behandelruimte rondhangen.
Het protocol voorziet daarom dat die ruimte telkens een uur na een behandeling leeg moet blijven
en daarna ontsmet moet worden. Een tandarts met één stoel kan dus moeilijk nog veel patiënten
ontvangen.”

Dit triagesysteem wordt gebruikt om in te schatten of je dringend hulp nodig hebt.
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Wie problemen heeft met zijn tanden, moet eerst naar de eigen tandarts bellen. “Die zal een
inschatting maken van het probleem. Afgebroken tanden, pijn tijdens het eten, … Dat soort
dingen moet even wachten. Nu nemen we mensen voor die al enkele nachten wakker liggen van
de pijn, mensen met bloedingen, zwellingen en ontstekingen. En kinderen, zij mogen geen pijn
hebben en mogen ook nog komen. Ofwel kan de tandarts zelf de behandeling doen, ofwel
verwijst hij door naar zo’n noodpraktijk.”
Geen premies
Concreet betekent dat dat vrijwel alle tandartsen in Vlaanderen de wacht houden aan de telefoon,
zonder veel patiënten te zien. “En dat is toch een groot probleem”, zegt Frank Herrebout,
voorzitter van de Vlaamse Beroepsvereniging voor Tandartsen. “Wij moeten niet verplicht sluiten,
dus krijgen we zoals andere zelfstandigen geen premie van 4.000 euro. Dokters krijgen 20 euro
voor een telefonische consultatie, maar dat is bij ons niet het geval. Terwijl wij ook triage doen
aan de telefoon. En als we al een patiënt behandelen, kost die beschermende kledij ons zo’n 35
a 40 euro per patiënt. Ongeveer evenveel als we krijgen als we een tand trekken.”
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Bovendien is ook de levering van dat materiaal nog steeds een groot probleem. “Van de overheid
kregen wij in het begin van de week 20 FFP2-maskers per noodpraktijk. Maar dat is natuurlijk te
weinig. Ik heb nu zelf via een Chinese website 500 maskers laten leveren en meteen een nieuwe
bestelling geplaatst. Ik zie dat minister Philippe De Backer een lijst heeft gepubliceerd met
mensen die voorrang krijgen voor zulke maskers. De tandartsen staan daar niet expliciet bij. Ik
heb al tientallen mails gekregen van collega’s die misnoegd en kwaad zijn. Waarom worden wij
telkens vergeten?”
Faillissement dreigt voor jonge tandartsen
Volgens Herrebout dreigt de sector in de problemen te komen als deze situatie langer aansleept.
“Dit gaat nu voorlopig over twee weken, maar mogelijk zal het langer duren. Jonge tandartsen
contacteren mij in paniek. Zij hebben net zware leningen afgesloten om het dure materiaal af te
betalen. Een tandartsstoel, al het materiaal, een röntgenapparaat, … Dat kost al snel 2 à 300.000
euro, nog los van het pand. Als zij zonder inkomen vallen – er is nu enkel een uitkering van zo’n
1.200 euro per maand – dreigt het faillissement.”
Het kabinet van minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) verwijst ons door
naar het Riziv, dat de onderhandelingen voor de terugbetaling momenteel voert. “Die vragen rond
telewerk krijgen wij uit veel zorgsectoren. Onder meer voor de psychologen is vandaag een
afspraak goedgekeurd waarbij de vier terugbetaalde afspraken nu ook vanop afstand kunnen
gebeuren. Mogelijk komt er nog nieuws van andere sectoren na het weekend.”
Herrebout zegt nog niet vooruit te kijken naar de periode na deze crisis, maar Reybrouck heeft
wel al een plan van aanpak in gedachten. “De wachtlijsten zullen inderdaad oplopen. Er is al een
tekort aan tandartsen. Als mei en juni opnieuw normaal zouden verlopen, dan gaan we alle
controleafspraken die al gepland stonden uitstellen. Om de mensen die nu een stukje van hun
tand breken, dan te kunnen helpen.”

