
Duidelijk ‘nee’ was beter geweest 
voor tandartsen én patiënten’ Henk Donker  
HENGELO (GLD) - Het RIVM en het ministerie van Volksgezondheid schenken in de 
huidige crisis veel te weinig aandacht aan mondzorg. Dat vindt Henk Donker, 
vicevoorzitter van de KNMT, de beroepsorganisatie voor tandartsen, orthodontisten en 
kaakchirurgen.  

31-03-20  
Door tandheelkunde niet of nauwelijks te noemen en tegen de beroepsgroep zelf te zeggen: 
jullie bepalen het beste zelf welke veiligheidsmaatregelen je neemt, zorg je volgens Donker - 
die jaren tandarts was in het Gelderse Hengelo - voor meer verwarring dan noodzakelijk is. 
Zowel bij tandartsen als bij patiënten. 
 
Beter hadden het RIVM en het ministerie van Volksgezondheid twee weken geleden ook 
keihard ‘nee’ gezegd tegen doorwerkende tandartsen. ,,Bij de contactberoepen ging het wel 
over kappers en fysiotherapeuten, maar tandartsen en orthodontisten zijn op televisie niet eens 
genoemd. Ook in het maatregelenpakket op de RIVM-site stond nauwelijks een woord over 
mondzorg. Dat vond ik vreemd.”  

Geen stok achter de deur 

De KNMT (10.000 leden) heeft op 16 maart meteen zelf geadviseerd: stoppen met 
reguliere behandelingen en tot 6 april alleen spoedgevallen. ,,Maar een stok achter 
de deur is er niet. Een kapper die knipt, pleegt nu een delict. Maar tandartsen die 
naast spoedgevallen er toch meer zaken bij pakken, en die zijn er weet ik, mogen dat 
dus zelf weten.” 
 
Zo blijven er ondanks de vele adviezen die het KNMT dagelijks op de site zet, flinke 
verschillen bestaan tussen tandartsen, orthodontisten en mondhygiënisten onderling. 
Patiënten kunnen daardoor volgens Donker onterecht denken: ik bel maar liever niet. 
 
,,Laat duidelijk zijn: iedereen, ook mensen met corona, kunnen veilig naar een 
tandarts. Patiënten zonder koorts en die niet verkouden zijn, moeten met hun 
spoedgeval ook nu bij hun eigen tandarts terechtkunnen. Die mag wat ons betreft 
geen bord ophangen met: sorry, dicht tot 6 april.” 

Niet allemaal tegelijk kiespijn 
Voor mensen met corona hebben en die hoe dan ook naar de tandarts moeten, zijn 
vorige week elf coronacentra voor acute mondzorg geopend. ,,Uitgerust met alle 
voorgeschreven materialen die je ook op televisie ziet; beschermende pakken en de 
goede gezichtsmaskers.”  



Dagen na de opening hadden deze coronacentra waar patiënten alleen heen kunnen 
na een doorverwijzing van hun tandarts, nog geen patiënten behandeld, ‘alleen 
vragen beantwoord’. ,,Dat is niet vreemd. Het aantal besmettingen in Nederland is 
bijna zo veel als een grote praktijk aan patiënten heeft en daarvan heeft ook niet 
iedereen tegelijk kiespijn. En als je zwaar ziek bent van corona en je hebt een 
zeurende kies denk je misschien: ik ziek eerst uit.” 

Starters failliet 
Voor beginnende tandartsen is de sluiting tot 6 april, en misschien langer, zwaar. 
Een aantal starters zal het waarschijnlijk niet overleven, denkt Donker. ,,Grappen 
over tandartsen die goed verdienen kloppen in dit verband niet. Praktijken die langer 
bestaan hebben financiële reserves. Maar starters zitten vaak nog tot over hun oren 
in schuld. De hypotheek of huur loopt gewoon door. Net als de lease van hun 
apparatuur.” 
 
Voor medewerkers kunnen tandartsen arbeidstijdverkorting aanvragen. Donker: 
,,Maar die regeling is nog niet operationeel. En dat geldt ook voor andere regelingen 
waarmee de overheid mondzorgers nog enigszins tegemoet wil komen.”  

Je koos er zelf voor 
Ook wijst Donker op de bedrijfsschadeverzekering. ,,Die dekt de tijd dat een tandarts 
niet kan werken, bijvoorbeeld door brand. Doordat tandartsen en andere 
mondverzorgers nu alleen een advies hebben gekregen om niet volledig door te 
werken, kunnen verzekeringsmaatschappijen zeggen: je koos er zelf voor om niet te 
werken.” 
 
Mochten de maatregelen verlengd worden, dan hoopt Donker op meer aandacht 
voor mondzorg. ,,Enkele weken een behandeling uitstellen, dat kan. Gaat het 
maanden duren, dan wordt het een ander verhaal. In een gezond lichaam zit een 
gezonde mond. Ook het RIVM en het ministerie moeten dat vaker noemen.” 

 


