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Afhaling FFP2 maskers
Geachte,
Zoals u misschien heeft vernomen is er een nieuwe levering FPP2 maskers aangekomen in
België. De tandartsen van wacht maken volgens het distributieplan deel uit van de prioritaire
doelgroep voor deze maskers.
De beroepsorganisaties van de tandartsen hebben samen met de FOD Volksgezondheid een
specifiek distributieplan opgesteld voor elk gewest. Het doel is dat elke verwijspraktijk een
hoeveelheid maskers ontvangt volgens de beurtrol die uitgeoefend wordt.
Deze eerste FFP2 maskers zijn enkel bestemd voor de tandartsen die zich vrijwillig
aanmeldden voor de verstrekking van zorgen van extreme urgentie. De andere
verstrekkingen dienen te worden uitgesteld. Alle tandartsen dienen zich echter
beschikbaar te houden voor de telefonische triage naar de verwijspraktijken die zich
vrijwillig opgaven om te werken tijden deze crisisperiode.
Kan ik u vragen om de volgende instructies op te volgen met het oog op de afhaling van de
maskers van uw organisatie?
Het distributieplan van de maskers en het contactpunt:
-

Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de provincie Waals Brabant :
Via de Société de Médecine Dentaire asbl
garde@dentiste.be
De andere Waalse provincies
Via la Chambre Syndicale Dentaire asbl

-

info@incisif.org

Vlaanderen :
VVT/VBT

info@spoeddienstalgemeentandarts.be

Victor Hortaplein 40, bus 10 ● 1060 Brussel ● www.gezondheid.belgie.be

02 375 81 75

071 32 09 97

Gezien de beperkte hoeveelheid FFP2 maskers die beschikbaar zijn kunnen deze
maskers alleen geleverd worden bij de tandartsen die zich bij de VVT/VBT
organisatie aangemeld hebben als doorverwijspraktijken én die effectief beschikbaar
zijn voor doorverwijzing. De huidige voorraad is ingeschat voor 10 dagen.
De levering aan de verwijspraktijken zal in 2 shiften gebeuren : de helft aan de
tandartsen die deze week deelnemen als doorverwijspraktijk, de tweede helft
komende zaterdag na evaluatie. Dit alles om zeker te zijn dat de echt actieve
doorverwijspraktijken kunnen blijven werken. De bezorging gebeurt door collegae
tandartsen die de verwijspraktijken hiervoor contacteren. De verdeling gebeurt onder
strikte controle zodat alles duidelijk transparant verloopt.
Wij danken u voor uw medewerking.
Hoogachtend,
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