Triageschema van patiënten in de mondzorgpraktijk
een flowchart om dit op eenduidige en eenvoudige wijze te visualiseren
Stel aan de patiënt (en eventuele begeleider) maximaal 72 uur voorafgaand aan het bezoek
aan de praktijk de volgende vragen:
•
Heeft u klachten* die kunnen wijzen op corona?
•
Bent u in (thuis)isolatie of thuisquarantaine of zou u dat moeten zijn?
•
Heeft u een huisgenoot met koorts of benauwdheid (zonder negatieve PCR-testuitslag)?

Eén
of
meer
JA

Alles NEE

NEE

Verifieer bij het betreden van de praktijk/wachtkamer of de antwoorden op
bovenstaande vragen nog steeds actueel zijn:
• Is er iets aan de drie eerder gestelde vragen veranderd?
Eén
of
meer
JA

NEE

* Vaak voorkomende klachten
coronavirus:
• Verkouden (neusverkoudheid,
loopneus, niezen, keelpijn)
• Hoesten
• Benauwdheid/kortademigheid
• Verhoging (tot 38°C) of koorts
(vanaf 38°C)
• Plotseling verlies van reuk en/of
smaak

Stel voorafgaand aan de behandeling door de mondzorgverlener de volgende vraag:
• Heeft u klachten* die kunnen wijzen op corona?
JA

Zorg zoveel mogelijk uitstellen.

Spoedzorg voor deze patiëntengroep kan worden geleverd indien wordt voldaan aan
de eisen uit de Werkinstructie ‘Spoedzorg COVID-19 in de Tandartspraktijk’.
Groep B
• Personen met (verdenking op) COVID-19
• Personen waarvoor (thuis)quarantaine geldt. Dit zijn:
• Symptoomvrije huisgenoten van personen met bevestigde COVID-19 (met
of zonder klachten)
• Symptoomvrije huisgenoten van personen met koorts of benauwdheid
(die nog geen testuitslag hebben)
• Overige nauwe contacten van personen met bevestigde COVID-19 (met of
zonder klachten)
• Personen die zijn teruggekeerd uit het buitenland
• Personen met een Coronameldernotificatie
• Personen met een verhoogde kans om geïnfecteerd te zijn (zie Addendum
‘Triage Bijzondere doelgroep’)

NEE

NEE
NEE

Vraag stellen:
Bent u verder gezond en voelt u zich momenteel gezond?
JA

Mondzorg is mogelijk na verdere
anamnese en risico inschatting door
mondzorgprofessional in samenspraak
met de patiënt.
Groep A
• Personen zonder (verdenking
op) COVID-19
• Personen die niet in
(thuis)quarantaine zijn
• Personen die COVID-19 hebben
doorgemaakt en inmiddels uit
isolatie zijn

Reguliere mondzorg uitvoeren.
Inclusief spoedzorg en noodzakelijke
niet-reguliere zorg.
Groep A
• Personen zonder (verdenking
op) COVID-19
• Personen die niet in
(thuis)quarantaine zijn
• Personen die COVID-19 hebben
doorgemaakt en inmiddels uit
isolatie zijn

Mag een kind t/m 12 jaar met klachten WEL naar de basisschool of de opvang? Dan
mag het kind ook naar de mondzorgverlener!

De mondzorg valt binnen het zorgdomein en heeft conform de professionele standaard de verantwoordelijkheid voor optimale mondgezondheid van haar patiënten.
Deze leidraad heeft als doel om ten tijde van de COVID-19 uitbraak deze zorg zo goed en veilig mogelijk uit te voeren binnen de huidige omstandigheden.
Dit triageschema hoort bij de Leidraad Mondzorg Corona 7.0.

