EXTRA TANDFLITS

UPDATE CORONAVIRUS d.d. 16-03-2020

PRAKTIJK IS BEPERKT GEOPEND
(UPDATE 16-03-2020)

Wij houden ons aan het advies van onze
beroepsorganisatie Koninklijke Maatschappij tot
bevordering der Tandheelkunde (KNMT). Met
ingang van zondagmiddag 15 maart tot 6 april 2020
is het dringend advies ingegaan van de KNMT om
de praktijk te sluiten voor reguliere zorg en zijn wij
alleen nog geopend voor spoedbe-handelingen bij
niet-coronapatiënten.
SLUITING 16 MAART- 6 APRIL 2020
Met de behandelaar wordt gekeken of tijdelijk
afgemaakte behandelingen op dit moment wel
definitief afgemaakt moeten worden. Wij nemen
dan contact met u op, gezien er ook vragen
betreffende uw huidige gezondheidssituatie gesteld
worden.
Mogelijk wordt de huidige sluitingsperiode nog
verlengd met twee of vier weken.
EXTRA BESCHERMINGSMAATREGELEN
Naast onze reguliere sterilisatie- en hygiënerichtlijn
treffen wij nog de volgende extra maatregelen:
 wij verzoeken u bij binnenkomst uw handen
uitgebreid en zorgvuldig te wassen
 wij zullen, als het technisch kan, zoveel
mogelijk behandelen met een rubberen
lapje (cofferdam) in uw mond
 wij vragen u om zoveel mogelijk afstand te
houden van anderen
 wij vragen extra naar uw gezondheidssituatie en of u in risicogebieden bent
geweest
 (mogelijk) besmette patiënten behandelen
wij niet
RISICOGEBIEDEN (UPDATE 15-03-2020)
Tot de risicogebieden worden momenteel
gerekend: China (inclusief Hongkong) // Zuid-Korea
// Iran // Italië // Oostenrijk // Noordrijn Westfalen
(Duitsland) // Madrid (Spanje)
AFZEGGING AFSPRAAK PER SMS OF MAIL
Mogelijk krijgt u een sms- of mailbericht waarin uw
afspraak wordt geannuleerd in de periode 16 maart
tot 6 april 2020. Wij nemen op een later moment
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weer contact met u op voor het inplannen van een
nieuwe afspraak.
SPOEDGEVAL?
Als u plotseling last krijgt van pijn, een ontsteking of
zwelling in uw mond of door een ongeval een tand
breekt of verliest, noemen we dat een spoedgeval.
Bel dan altijd eerst met de praktijk voor overleg,
ook als u verkoudheidsklachten hebt of (mogelijk)
besmet bent met het coronavirus. Ga niet zomaar
naar de praktijk voor overleg! Bel ons!
SPOEDZORG BIJ EEN BESMETTE PATIENT
Patiënten die besmet zijn met het coronavirus
kunnen NIET in de reguliere praktijk behandeld
worden. Verwijzing naar een ziekenhuis ligt dan
voor de hand. In overleg met ons wordt u naar de
kaakchirurg verwezen.
BELANGRIJK
Heeft u (lichte) luchtwegklachten, verhoging/ koorts
en u gebruikt pijnstillers waardoor eventuele
verhoging of koorts is gezakt, dan is het wel
noodzakelijk om dit te melden omdat uw klachten
mogelijk alleen onderdrukt worden.
GOEDE HANDHYGIENE IS VAN BELANG
Omdat het virus van mens tot mens overdraagbaar
is, gelden de volgende regels:
. Schud geen handen
. Was uw handen regelmatig met zeep; ook goed
tussen de vingers. Reinigen met desinfecterende
gel is ook prima
. Raak uw ogen, mond en neus zo min mogelijk
aan
. Nies of hoest in uw elleboog of gebruik papieren
zakdoekjes en gooi die direct daarna weg
INFORMATIE
De meest recente informatie over het coronavirus
staat op de site van het RIVM en van de
Rijksoverheid. Met vragen over het coronavirus kan
iedereen ook terecht bij het
publieksinformatienummer 0800-1351.
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