
 

Kleine selectie beantwoorde vragen n.a.v. NTVT webinar d.d. 27 maart 2020: Spoedbehandeling 

in bijzondere tijden 

Spreker: dr. Joerd van der Meer Moderator: dr. Casper P. Bots 

 

Onderstaande set vragen en antwoorden is een selectie van de grote hoeveelheid vra gen die zijn 

binnengekomen en zorgvuldig beantwoord zijn door de spreker Joerd van der Meer. Gezien de snelheid 

van ontwikkelingen, adviseren wij u voor de meest actuele informatie te kijken op de site van het RIVM 

en van de beroepsorganisaties. 

 

1. Moet je een FFP2 masker gebruiken en een isolatiejas? 

Antwoord: als je werkt volgens de werkinstructie van de KNMT, werk je  volgens de huidige inzichten 

veilig. Houdt wel de website van de KNMT in de gaten voor eventuele wijzigingen op basis van de 

meest recente inzichten.  

 

2. Hoe kun je het beste de oppervlakken desinfecteren? 

Antwoord: Desinfectie van oppervlakken kan gebeuren met H2O2 (0,5%) of NaOCl (0,1%). Maar ook 

met alcohol (>70%). Dat kan dus ook met vloeistoffen die dergelijke middelen bevatten. Hierin kan 

dus gewoon de richtlijn Infectiepreventie voor mondzorgpraktijken (KNMT, 2016) gevolgd worden, 

het virus wordt door deze middelen gedeactiveerd. 

 

3. Wanneer er sprake is verkoudheid en geen koorts mag je dan behandelen? 

Antwoord: check voor de meest recente informatie de website van het RIVM of de KNMT.  

 

4. Wat is een loge abces? 

Antwoord: Een levensbedreigende situaties die voorkomen moeten worden. Er zijn wat interessante 

artikelen en online bronnen hierover. Een is bijvoorbeeld:  

Ned Tijdschr Tandheelkd - Jaargang 111 - editie 4 - april 2004 ; 120-127 

  

https://www.ntvt.nl/tijdschrift/editie/t/april_2004


5. Waar kunnen we die spullen bestellen ter bescherming? 

Antwoord: zie de links met leveranciers:  

Op dit moment is het erg lastig, maar als het goed is heeft DentalAir een kleine partij (als dat er nog 

is): https://webshop.dentalair.nl/nl/webshop/product_list.aspx 

Verder zijn er een aantal medisch specialisten die met dezelfde problemen zitten en de handen 

ineen hebben geslagen. Zij verkopen via www.coronaveiligwerken.nl 

Ook de firma de Vos heeft FFP2 maskers: https://www.vosmedisch.nl/contents/nl/d291.html 

 

Een masker moet voldoen aan de normen: NEN-EN 149 + A1 (FFP2: beschermt de behandelaar tegen deeltjes 

in de lucht) & NEN-EN 14683 (type IIR: beschermt de behandelaar tegen de spatten en de patiënt tegen de 

adem van de behandelaar). Als het product niet uit de Europese Unie komt, maar wel confor m de normen is, 

mag het op dit moment ook worden gebruikt voor zorg. Let op: de Nederlandse overheid heeft een lading 

maskers gedistribueerd die toch niet aan de eisen voldeed, dus oplettendheid is geboden.  

 

6. Waar kan ik zo’n face shield voor gebruik met de loupe bril kopen? 

Antwoord: http://bio-mask.com/index.bio1.html 

 

7. Is Ibuprofen wel te gebruiken als iemand COVID-19 heeft? 

Antwoord: er is op dit moment geen enkel bewijs dat dit niet zou kunnen. 

https://www.bmj.com/content/368/bmj.m1168.long 

 

8. Organisatorische vragen of vragen over verzekering en vergoedingen:  

Antwoord: dat is zeker een punt en valt onder de verantwoordelijkheid van de beroepsorganisaties. 

 

datum beantwoording vragen: 30 maart 2020 
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