Organisatie opvang tandletsel in de
algemene praktijk
Tandletsel hoort thuis in de
algemene praktijk

Overdracht behandeling tijdens
spoedgevallendienst

Verwijs pas naar kaakchirurg, huisarts of
ziekenhuis wanneer bij het eerste
onderzoek blijkt dat de verwonding van
dien aard is dat deze niet in de algemene
praktijk kan worden behandeld.

Wees er zeker van dat de behandeling
wordt voortgezet door de eigen tandarts
van de patiënt. Informeer de eigen
tandarts en controleer of de tandarts de
informatie heeft ontvangen. Is de eigen
tandarts niet bereikbaar of heeft de
patiënt geen eigen tandarts, dan moet u
zelf zorgdragen voor het uitvoeren van
de vervolgbehandeling totdat de eigen
tandarts hiertoe (weer) in staat is, c.q.
een stabiele situatie bereikt is.
U bent niet verplicht andere
behandelingen bij de patiënt uit te
voeren.

Opvang tijdens een normale
werkdag
Instrueer de receptioniste of assistente
dat het programma moet worden
onderbroken voor een trauma (gaat
altijd voor).

Telefoonkaart voor
receptioniste of assistente
Laat de receptioniste of assistente de
telefoonkaart gebruiken bij het eerste
telefonische contact als sprake is van
tandletsel.

Tandletsel bij oudere patiënten
Overleg met de huisarts van de patiënt
over de noodzaak van een
tetanusinjectie. De meeste kinderen zijn
beschermd tegen tetanus. Bij twijfel:
controleer of het kind een
tetanusinjectie heeft gekregen in het
kader van het vaccinatieprogramma.

Patiënt zegt afspraak voor
vervolgbehandeling af
Neem contact op met de patiënt en wijs
hem/haar op de risico’s. Geef aan
hoelang de behandeling maximaal kan
worden uitgesteld.

Patiënt ziet af van
vervolgbehandeling
Stuur de patiënt een brief waarin wordt
bevestigd dat de patiënt afziet van
verdere behandeling en welke risico’s de
patiënt daardoor loopt.

Spoedgevallendienst
Tijdens avond- of weekenddienst van de
tandarts moet degene die de telefoon
aanneemt weten dat een tandletsel altijd
een spoedgeval is. Alleen de tandarts
zelf kan beoordelen of in een bepaald
geval het consult kan wachten tot het
verzamelspreekuur. Bij twijfel de patiënt
altijd direct laten komen. Zie ook richtlijn
Spoedgevallendienst.
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