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HERVATTING MONDZORG
Wij houden ons aan het advies van het RIVM en
onze beroepsorganisatie Koninklijke Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde
(KNMT). Vanaf maandag 27 april 2020 zullen wij
het advies opvolgen en de reguliere mondzorg
hervatten voor gezonde en weerbare mensen.
Het opstarten van de reguliere mondzorg zal
volgens de geldende RIVM-regels en de nieuwe
Leidraad Mondzorg Corona gedaan worden.
GEANNULEERDE AFSPRAKEN
In de periode van 16 maart t/m 24 april 2020 was
onze praktijk op advies van het RIVM en de
KNMT
alleen
beperkt
geopend
voor
spoedbehandelingen van patiënten, die niet
besmet waren met het coronavirus. Wij hebben
alle reguliere afspraken moeten annuleren. Op
dit moment hebben wij nog geen passende
oplossing om alle geannuleerde afspraken in te
halen. Er wordt in overleg met uw behandelaar
gekeken naar de urgentie van de afspraken.
Diverse afspraken zullen, na overleg met de
behandelaar, voorrang krijgen of uitgesteld
worden. Wij nemen t.z.t. contact met u op om te
overleggen, wanneer de geannuleerde afspraak
ingehaald kan worden.
WIE GAAN WIJ BEHANDELEN?
De Leidraad Mondzorg Corona geeft aan dat wij
uitsluitend gezonde en weerbare mensen
regulier
behandelen.
Afspraken
worden
uitsluitend telefonisch (of per e-mail) ingepland.
Mensen met een mindere gezondheid kunnen
uitsluitend behandeld worden na overleg met de
behandelaar.
De assistent zal diverse gezondheidsvragen aan
u stellen, voordat er telefonisch een afspraak
voor u wordt ingepland. Voor vragen en/of het
maken van afspraken belt u naar onze praktijk.
Ga niet zomaar naar onze praktijk voor
overleg! Bel ons!
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WIE GAAN WIJ NIET BEHANDELEN?
- Patiënten die besmet zijn met het coronavirus.
- Patiënten met huisgenoten met bewezen
corona
- Patiënten die korten dan twee weken geleden
genezen zijn van corona
- Patiënten of patiënten met huisgenoten /
gezinsleden met een of meerdere van de
volgende symptomen: verkoudheid, niezen,
hoesten, keelpijn, benauwdheid, koorts (meer
dan 38 graden)
- Patiënten in thuisisolatie
- Patiënten die in een verpleeghuis of instelling
voor verstandelijke beperking wonen
Kunnen NIET in de regulier praktijk behandeld
worden. Tandheelkundige hulp zal zoveel
mogelijk uitgesteld worden of bij een pijnklacht
verwezen worden naar het Coronacentrum Acute
Mondzorg (CAM). Ga niet zomaar naar onze
praktijk voor overleg! Bel ons!
EXTRA BESCHERMINGSMAATREGELEN
BALIE EN WACHTKAMER
- Met inachtneming van de 1,5m afstand
hebben wij minder plaatsen in onze
wachtkamer. Als deze plaatsen bezet zijn,
kan het zijn dat u even buiten moet wachten.
- Onze balie is gesloten, u kunt onze balie wel
telefonisch of via de mail bereiken.
- Het kan zijn dat wij in de wachtkamer of
behandelkamer uw temperatuur meten.
- U mag uitsluitend naar de praktijk komen als
u een afspraak heeft en geen van de vragen
op nee hebt beantwoord.
- Wij verzoeken u niet te vroeg / laat op uw
afspraak te komen.
- Kom alleen op uw afspraak, zonder onnodige
begeleiding.
- Bij binnenkomst verzoeken wij uw handen te
reinigen met alcohol. Wij verzoeken u daarna
uw gezicht en zaken zoals een mobiele
telefoon niet meer aan te raken.
- Tijdschriften en folders zijn weggehaald.
- De poetshoek en patiënten wc zijn gesloten.
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De deurkrukken en stoelen worden
regelmatig gedesinfecteerd.
Voor de bescherming van de balieassistenten
zijn plexiglasschermen opgehangen.
Om u zo kort mogelijk in de wachtkamer te
laten verblijven en om de 1,5 meter afstand
te kunnen waarborgen maken wij geen
vervolgafspraken in de praktijk. Wij vragen u
om ons te bellen voor de vervolgafspraak.

EXTRA BESCHERMINGSMAATREGELEN
BEHANDELKAMERS
Naast onze reguliere sterilisatie- en hygiënerichtlijn treffen wij nog de volgende extra
maatregelen aan:
- Wij schudden geen handen bij binnenkomst.
- Wij zullen, als het technisch kan, zoveel
mogelijk behandelen met een rubberen lapje
(cofferdam) in uw mond.
- In navolging van de Leidraad Mondzorg
Corona zullen wij onze patiënten, die voor
behandeling komen waarbij aerosolen
vrijkomen, aan het begin van de afspraak één
minuut laten spoelen met een oplossing van
1% waterstofperoxide.
- Om de aerosolvorming zoveel mogelijk te
beperken zullen tandsteen/vleesbehandelingen (bij de mondhygiënist)
met met handinstrumentarirum plaatsvinden.
Dit vraagt meer tijd. Mogelijk is een
vervolgafspraak nodig.
- Eventuele verwijsbrieven of begrotingen
worden per e-mail nagezonden.
- In combinatie met een bepaald type
mondmasker dragen onze behandelaars en
assistenten mogelijk een gezichtmasker
(faceshield) of een speciale bril.
- D.m.v.een ruimere agendaplanning zal de
behandelkamer zo goed mogelijk
geventileerd worden tussen de
behandelingen.
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GOEDE HANDHYGIENE IS VAN BELANG
Omdat het virus van mens tot mens
overdraagbaar is, gelden de volgende regels:
- Was uw handen regelmatig met zeep; ook
goed tussen de vingers. Of reinig regelmatig
met desinfecterende gel.
- 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.
WEBAGENDA
Voorlopig is het niet mogelijk dat u zelf afspraken
inplant via onze webagenda.

Wij danken u voor het begrip.
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