Bijlage 1
VBT advies : wat zijn essentiële en niet-essentiële behandelingen ?
Sciensano verspreidde op 24 maart 2020 het volgende advies :
Voor asymptomatische patiënten:
 niet-essentiële behandelingen moeten worden uitgesteld
 voor essentiële behandelingen:
een mondspoeling met waterstofperoxide 1% of povidone 0,2% en/of het gebruik van een rubber
dam, gecombineerd met een goede afzuiging, kunnen de productie van infectieuze aerosolen
beperken
het verdient aanbeveling om zich voor alle patiënten te beschermen met FFP2-masker, spatbril,
schort en handschoenen bij het uitvoeren van aerosol-genererende procedures
bij procedures waar geen aerosolen vrijkomen, volstaat bescherming met een chirurgisch masker,
spatbril en handschoenen
Hierbij is sprake van essentiële en niet-essentiële behandelingen. In het oorspronkelijke advies werd
nog gebruikt gemaakt van de term “urgente” behandelingen.
Dat moet als volgt geïnterpreteerd worden :
Niet-dringende zorg is niet hetzelfde is als niet-essentiële zorg. In de algemene richtlijn ambulante zorg
werd ter verduidelijking toegevoegd dat chronische en psychische ziektes als essentieel worden
beschouwd en kunnen doorgaan indien maatregelen gerespecteerd worden.
Wat betreft de richtlijnen voor tandartsen: de procedure zoals die gevalideerd is door de Risk
Management Group spreekt over niet-essentiële behandelingen, curatieve behandelingen die dus
niet verder uitgesteld kunnen worden, vallen daar ook onder.
In het schrijven van 16 april 2020 dat de heren Pedro Facon, Paul Pardon, Jo De Cock en Xavier De
Cuyper verspreidden, lezen we :
“Met ingang van 14 maart 2020 werden door het Comité Hospital & Transport Surge Capacity
richtlijnen uitgevaardigd met het oog op de anullatie en het uitstel van alle niet-essentiële
consultaties, onderzoeken en ingrepen in alle algemene, universitaire en revalidatieziekenhuizen en
privéklinieken in ons land, om de capaciteit te waarborgen om patiënten COVID-19 de best mogelijke
zorg toe te kunnen dienen. “
“Deze maatregel is vervolgens door een richtlijn van Sciensano ook van toepassing verklaard op de
ambulante zorg in privépraktijken.”
“Van bij het begin werd verduidelijkt dat vanzelfsprekend alle dringende en noodzakelijke consultaties,
onderzoeken en ingrepen wel kunnen blijven gebeuren.”
“Behandelingen van chronische aandoeningen waarvoor uitstel zou leiden tot onomkeerbare of
onaanvaardbare verergering van de gezondheidstoestand, moeten eveneens beschouwd worden als
een essentiële zorgverlening.”

De tandarts moet dus aantonen dat het niet behandelen van de patiënt zou leiden tot een
onomkeerbare of onaanvaardbare verergering van de gezondheidstoestand. In dat geval kan er sprake
zijn van een essentiële behandeling.
MAAR :
“Het verderzetten van de zorg kan evenwel enkel mits dit in veilige omstandigheden kan plaatsvinden.”
“We onderstrepen nogmaals dat alle uitgevaardigde richtlijnen tot het uitstellen van niet-dringende
en niet-noodzakelijke zorg van toepassing blijven tot tegenbericht.”
Om enige duidelijkheid te verschaffen aan de collega’s en in analogie met wat internationaal wordt
gehanteerd , hieronder een aantal voorbeelden (niet bindend) :
Urgente behandeling – geen uitstel mogelijk
•

Bloeding / nabloedingen na een behandeling.

•

Acute, heftige pijn.

•

Gecompliceerde kroonfracturen met pulpa expositie.

•

Mogelijk levensbedreigende ontstekingen.

•

Dento-alveolair trauma waar repositie of replantatie noodzakelijk is.
Noodzakelijk en essentiële behandelingen

•

Pijn (bijv. endodontische klachten / pulpitis).

•

Uitgevallen of afgebroken restauraties.

•

Afgebroken gebitselementen.

•

Prothese problemen.

•

Ernstige parodontale infecties. (vb ANUG, parodontaal abces, ….)

•

Alveolitis.

•

Scherpe randen, die pijn en/of beschadiging van tong- of wangslijmvlies tot gevolg hebben.

•

Noodzakelijke nazorg / complicaties na eerdere dento-alveolaire chirurgie (o.a. implantatie,
flapoperaties).

•

Blaar die niet geneest (orale pathologie).

•

Focus vrijmaken.

Dit zijn voorbeelden van enkele behandelingen, maar de lijst is niet limitatief voor enkel deze
behandelingen. Als leidraad moet genomen worden dat essentiële zorgen inhouden dat het
behandelingen zijn waarbij het verder uitstellen zou leiden tot onomkeerbare of onaanvaardbare
verergering van de gezondheidstoestand. De tandarts zal dit steeds moeten kunnen aantonen aan de
hand van het patiëntendossier.

