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GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARING
BEHANDELING OP AFSTAND VAN MALOCCLUSIES

Verschillende bedrijven bieden zelfbehandeling aan in combinatie met behandeling op  
afstand van malocclusies, zonder direct contact tussen de patiënt en zijn behandelaar,  
en dit door middel van communicatie op afstand die de overdracht van beeld- of video- 
bestanden mogelijk maakt. De planning van de behandeling is gebaseerd op het maken 
van de afdruk door de patiënt zelf, gevolgd door de vervaardiging en het gebruik van  
behandelapparatuur (met name aligners) die naar de patiënt worden opgestuurd.  
Het verloop van de behandeling is daarom ongecontroleerd en zonder enig contact  
met de patiënt.

In dit verband verklaren wij:

  Elke behandeling van een malocclusie vormt een medische handeling in  
mond- en kaak regio en mag daarom alleen worden uitgevoerd door een  
gekwalificeerde (tand)arts/specialist.

  Elke behandeling van een malocclusie moet worden voorafgegaan door een  
gedetailleerd klinisch onderzoek van de patiënt. Anderzijds moeten de  
resultaten van medische beeldvorming geëvalueerd worden met het oog op  
een adequaat beheer om contra-indicaties of specifieke risicosituaties te  
identificeren.

  Elke behandeling van een malocclusie vereist regelmatige klinische controle. 
Het is essentieel om het verloop van de behandeling te volgen, maar ook om 
mogelijke complicaties zoals ongewenste tandbewegingen of andere intra-orale 
pathologieën te kunnen detecteren en zo vroeg mogelijk te detecteren.

  Zelfbehandeling door een patiënt en volledige behandeling op afstand dienen 
daarom categorisch te worden verboden, aangezien zij een potentieel gevaar 
vormen voor de gezondheid van patiënten. Een zelfbehandeling gekoppeld aan 
een behandeling op afstand in het kader van professionele mondzorg kunnen 
wij in geen geval verantwoorden. Zowel de behandeling door de patiënt zelf  
als de behandeling op afstand vormen dus een flagrante schending van de  
beroepscode voor medische en tandheelkundige ethiek.

Wij onderschrijven deze verklaring:
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Joint Declaration  
- Déclaration commune - Gemeinsame Erklärung - Declaración conjunta - 
Совместное заявление - Dichiarazione congiunta - Wspólna deklaracja - 

Declaração conjunta - Gemeenschappelijke verklaring - Společná deklarace - 
Zajednička deklaracija - Gemensam förklaring - Κοινή δήλωση  
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