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Wijzigingsoverzicht Leidraad 3.1 
 
Leidraad versie 3.0 Leidraad versie 3.1 
Inleiding 
Uitgangspunten: 

• Patiënten met symptomen passend bij een 
COVID-19-infectie en personen met een 
bewezen COVID-19 infectie worden voor 
spoedeisende mondzorg alleen behandeld 
in een Coronacentrum Acute Mondzorg 
(CAM); 

 
 

• Iedereen werkzaam in de mondzorgpraktijk 
zonder symptomen passend bij een COVID-19 
infectie (neusverkouden en/of hoesten en/of 
koorts), of die ten minste 24 uur klachtenvrij is, 
mag werken; 

Inleiding 
Uitgangspunten: 
• Patiënten met symptomen passend bij een 

COVID-19-infectie, personen met een bewezen 
COVID-19 infectie, of die een 
gezinslid/huishoudcontact hebben met 
symptomen van of bewezen COVID-19, worden 
voor spoedeisende mondzorg alleen behandeld 
in een Coronacentrum Acute Mondzorg (CAM); 
 

• Iedereen werkzaam in de mondzorgpraktijk 
mag werken, behalve als de medewerker: 

- symptomen heeft passend bij een 
COVID-19 infectie (neusverkouden en/of 
hoesten en/of koorts), OF 

- bij bewezen COVID-19: 
 nog geen 48 uur koortsvrij is, OF 
 nog geen 24 uur klachtenvrij is, OF 
 de start van de symptomen nog 

geen 7 dagen geleden is, OF 
- gezinsleden (huishoudcontacten) heeft 
met bewezen COVID-19: zie: Informatie 
voor huisgenoten van positief geteste 
COVID-19-patiënt. 

Triage vragen 
Bepaal door het stellen van de vragen tot welke 
groep de patiënt behoort en documenteer dit. 
• Heeft u nu corona?  
• Bent u genezen van corona korter dan 2 weken 

geleden? 
• Heeft u nu huisgenoten/gezinsleden met 

corona?  
 
 
• Heeft u één of meerdere van de volgende 

symptomen: verkoudheid, niezen, hoesten, 
keelpijn, benauwdheid, koorts (meer dan 
38⁰C)? 

• Heeft u huisgenoten/gezinsleden met deze 
symptomen? 

• Bent u in thuisisolatie? 
• Woont u in een verpleeghuis of instelling voor 

mensen met een verstandelijke beperking? 
• Controlevraag: Bent u verder gezond en voelt u 

zich momenteel gezond? 
 

Triage vragen 
Bepaal door het stellen van de vragen tot welke 
groep de patiënt behoort en documenteer dit. 
• Heeft u nu corona?  
• Bent u genezen van corona korter dan 2 weken 

geleden? 
• Heeft u nu huisgenoten/gezinsleden met 

corona? 
• Heeft u huisgenoten/gezinsleden die in de 

afgelopen 2 weken corona hebben gehad? 
• Heeft u één of meerdere van de volgende 

symptomen die passen bij corona: 
verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, 
benauwdheid, koorts (meer dan 38⁰C)? 

• Heeft u huisgenoten/gezinsleden met deze 
symptomen? 

• Bent u in thuisisolatie? 
• Woont u in een verpleeghuis of instelling voor 

mensen met een verstandelijke beperking? 
• Controlevraag: Bent u verder gezond en voelt u 

zich momenteel gezond? 
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Aanvullende maatregelen hygiëne mondzorgpraktijk  
Behandelkamer 
• Ventileer zo goed mogelijk de behandelkamer. 

 

Aanvullende maatregelen hygiëne mondzorgpraktijk  
Behandelkamer 
Dit advies als aanvullende maatregel is hier 
verwijderd vanwege onvoldoende ondersteunend 
bewijs. Richtlijn Infectiepreventie in de Mondzorg is 
leidend als het gaat om ventilatie van de 
behandelkamer. 

Inzetbaarheid van medewerkers 
• Iedereen werkzaam in de mondzorgpraktijk 

zonder symptomen passend bij een COVID-19 
infectie (neusverkouden en/of hoesten en/of 
koorts), of die ten minste 24 uur klachtenvrij is, 
mag werken. 

 

Inzetbaarheid van medewerkers 
• Iedereen werkzaam in de mondzorgpraktijk 

mag werken, behalve als de medewerker: 
- symptomen heeft passend bij een 

COVID-19 infectie (neusverkouden en/of 
hoesten en/of koorts), OF 

- bij bewezen COVID-19: 
 nog geen 48 uur koortsvrij is, OF  
 nog geen 24 uur klachtenvrij is, OF 
 de start van de symptomen nog 

geen 7 dagen geleden is, OF 
- gezinsleden (huishoudcontacten) heeft 

met bewezen COVID-19: zie: Informatie 
voor huisgenoten van positief geteste 
COVID-19-patiënt. 
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