
Beste collega’s, 

Vermoedelijk hebben jullie allen gisteren avond onze eerste minister aan het woord gezien op 

de televisie. De toespraak was voor velen onder ons niet duidelijk. We mogen gradueel terug 

opstarten. In overleg met de verschillende tandheelkundige verenigingen, kwamen we als 

BUDS  tot volgende aanbevelingen. Voor alle duidelijkheid de BUDS is de groepering van de 

BUOS en de Belgische Vereniging voor Parodontologie. Dit initiatief werd opgestart met een 

intentieverklaring tot samenwerking in 2019 en werd bekrachtigd op beide algemene 

vergaderingen voor verdere ontwikkeling. 

Een opstart is maar mogelijk, mist in achtneming van de voorwaarden van social distancing 

op de werkvloer, het toepassen van instructies naar praktijkaanpassing en praktijkwerking en 

gebruik van de correcte persoonlijke beschermingsmaatregelen, reeds aangegeven in het 

protocol voor heropstart (zie bijlage). Dit om onze patiënten, ons personeel en onszelf te 

beschermen.  

We voorzien een gefaseerde opstart, op dit moment vanaf 4 mei. Hiervoor maken we gebruik 

van het door u gekende schema: 

 

Datum: Fase Fase: niet-aerosol Fase: aerosol 

 

15/3/2020 I Z3  

 

4/5/2020 II Z2 A2 (volgens richtlijnen 

beschermingsmateriaal, verluchting en 

desinfectie van de praktijk) 

 

18/5/2020 III Z1 A1 (volgens richtlijnen 

beschermingsmateriaal, verluchting en 

desinfectie van de praktijk) 

 

 1/6/2020 IV Z0 A0 (volgens richtlijnen 

beschermingsmateriaal, verluchting en 

desinfectie van de praktijk) 

 

1/7/2020 V Alle 

behandelingen 

 

 

   

 

 

 

 

 

 



 

 

I. ORTHODONTIE 

 

Vanaf 4 mei 2020: Fase II= Z2+A2 

 

 

Z2: NIET aerosol-behandelingen 

 

Orthodontische behandeling met hoge opvolgingsnood  

 

• Patiënten met een Hyrax (RPE/RME/sutuurexpansie) tijdens de expansiefase 

• Orthognatische patiënten net na een operatieve ingreep 

• Patiënten met onlangs getransplanteerde of vrijgelegde tanden 

• Patiënten met extrusie van palatinaal of buccaal geïmpacteerde (hoek)tanden 

• Extractiebehandelingen waarbij de extracties recentelijk werden uitgevoerd 

• Behandelingen met vaste apparatuur waarbij actieve elementen zijn ingebouwd, NITI 

coils, RCS, intrusie- of extrusie-bogen, torquebogen etc…  

• Behandelingen met intermaxillaire veren of Herbst appliance (Forsus, Power Scope, 

Class II corrector) 

• Behandelingen met TAD’s (botankers) 

• Behandelingen waarbij de factor groei een belangrijke rol speelt 

• Patiënten met een slechte/ontoereikende mondhygiëne en wortelresorptie. 

• Maken van afdrukken (alginaat of scan) ter vervaardiging dieptrektrekapparaat als 

tijdelijke oplossing voor een later ter herstellen (vaste) retentie 

 

A2: Aerosol-behandeling 

 

Behandelingen met hoge opvolgingsnood: 

 

• terugkleven van losse brackets 

• terugkleven van losse retainers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Vanaf 18 mei 2020: Fase III = Z1 + A1 

 

 

Z1: NIET aërosol-behandelingen 

 

Orthodontische behandelingen met gemiddelde opvolgingsnood: 

• Controles van uitneembare apparatuur (plaat, functionele apparatuur, tenzij negatieve 

gevolgen te verwachten zijn) Deze patiënten kunnen met een interval van 2 à 3 

maanden gezien worden. 

• Controles van vaste apparatuur in de “alignment” fase  

• Controles van vaste apparatuur in de afwerkingsfase waarbij elastieken dienen 

gedragen te worden. (tenzij negatieve gevolgen te verwachten zijn) 

 

A1: Aerosol-behandeling 

 

Behandelingen met gemiddelde opvolgingsnood: 

 

• (her)plaatsen van vaste retainers 

• kleven en herkleven van brackets 

 

 

 

Vanaf 1 juni 2020: Fase IV = Z0 + A0 

 

 

Z0: NIET aërosol-behandelingen 

 

Orthodontische behandelingen met lage opvolgingsnood:  

• 1ste consultaties en adviezen (indien aanpassing van RIZIV-voorwaarden bekomen 

wordt)  

• Planbesprekingen (indien aanpassingen aan de RIZIV-voorwaarden bekomen wordt) 

• Laten vervaardigen en plaatsen van uitneembare apparatuur (indien de behandelnood 

dit toelaat) 

• Retentiecontroles (tenzij de patiënt zelf aangeeft dat de vaste retainer los is, dit is 

inderdaad ook niet altijd geweten door de patiënt).  

 

A0: Aerosol-behandeling 

 

Behandelingen met lagere opvolgingsnood: 

•  Verwijderen en plaatsen van vaste apparatuur 

 

 

 

 



II. PARODONTOLOGIE 

Z3: NIET aerosol-behandelingen  

Patiënten die sinds 16 maart in beperkte mate werden gezien in de parodontologie praktijk. 

• Parodontale abcessen 

• Losstaande, pijnlijke tanden 

• Necrotiserende parodontale ontstekingen 

 

Vanaf 4 mei 2020: Fase II= Z2+A2 

 

 

Z2: NIET aerosol-behandelingen 

 

Parodontale behandelingen met hoge opvolgingsnood: prioritair in te plannen bij graduele 

heropstart van de reguliere zorgen.   

In de tijd voor Covid werden een deel van deze behandelingen met aerosol uitgevoerd maar 

het is mogelijk deze ook volledig manueel uit te voeren.  Dit wordt in de oranje periode 

geadviseerd. 

• Eerste consultaties met pijn komende van het tandvlees 

• Onderbroken initiële behandelingen 

• Initiële behandelingen 

• Herbeoordelingen na de initiële behandeling 

• Extracties van elementen met een fractuur 

• Parodontale verzorging van patiënten met pathologische pockets  die een historie 

hebben van parodontale abcesvorming en waarbij de voorgaande parodontale therapie 

minstens 4 maanden geleden was 

• Parodontale verzorging van patiënten met furcatieproblematiek en waarvan de 

voorgaande parodontale therapie minstens 4 maanden geleden was 

• Muco-gingivale pathologie en groot risico op abcesvorming 

• Parodontale chirurgie van resterende pathologische pockets 

• Patiënten die ernstige problemen ondervinden om te eten en waarbij een 

implantaatbehandeling was gepland 

A2: Aerosol-behandeling 

 

Deze KUNNEN op het einde van een werkdag gepland kunnen worden zodat de 

behandelruimte nadien aan alle termijnen van reiniging en desinfectietijden kan 

voldoen 

 

 

 

 

 

 



 

Vanaf 18 mei 2020: Fase III = Z1 + A1 

 

 

Z1: NIET aërosol-behandelingen 

 

Parodontale behandelingen met lage opvolgingsnood: 

In de tijd voor Covid werden een deel van deze behandelingen met aerosol uitgevoerd maar 

het is mogelijk deze ook volledig manueel uit te voeren.  Dit wordt in de oranje periode 

geadviseerd. 

• Parodontale nazorg van patiënten die op jaarlijkse frequentie stonden en stabiel waren 

• Parodontale nazorg van patiënten zonder pathologische pockets 

Alle aerosol-producerende behandelingen dienen zo lang mogelijk in de tijd te worden 

opgeschoven totdat de epidemiologische omstandigheden het toelaten. 

 

 

 

Vanaf 1 juni 2020: Fase IV = Z0 + A0 

 

  

 

A0: Aerosol-behandeling 

 

Behandeling met lagere opvolgingsnood mits er geen tandpijn aanwezig is: 

• Doorslijpen van een brug 

• Doorslijpen van een tand bij extractie 

• Chirurgische extractie van een geankyloseerde tand of (half) ingesloten tand.  

 

_______________________________________ 

Beste Collegae, 

Zolang er geen voldoende groepsimmuniteit aanwezig is en/of vaccin beschikbaar is, 

zullen de genomen voorzorgsmaatregelen aangehouden moeten worden in alle fases.  

Hopelijk kunnen we dit schema volgen. Indien er van overheidswegen andere adviezen 

verstrekt worden in de toekomst, moet mogelijks deze gefaseerde opstart bijgestuurd 

worden. 

Gelieve het schema nauwgezet te volgen zodat we de gezamenlijke strijd tegen het Sars-CoV-

2 virus winnen, maar ook uit respect voor onze patiënten, assistenten en collega’s. Door allen 

correct te handelen, verkrijgen we vertrouwen en respect voor ons beroep die haar 

verantwoordelijkheid opneemt. 

Voor bestuur van de BUOS en de BVP, de BUDS 


