
BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR UW BEZOEK AAN DE TANDARTS 

  
 
Het beleid dat we in het kader van COVID-19 volgen, is dat we alleen mensen in de praktijk 
toelaten waarvan we met vrij grote zekerheid weten dat ze gezond zijn. 
  
Bij het inplannen van de reguliere zorg volgen we de Leidraad Mondzorg Corona, die is 
voorgelegd aan onder andere het RIVM en het ministerie van VWS. 
  
U kunt alleen telefonisch, tijdens onze reguliere openingstijden, een nieuwe afspraak 
inplannen. 
  
Onderstaand vindt u een aantal vragen die wij, naast de medische anamnese, u moeten 
stellen voor het inplannen van een afspraak: 

• Heeft u nu huisgenoten/gezinsleden met corona? 
• Bent u genezen van corona korter dan 2 weken geleden? 
• Heeft u één of meerdere van de volgende symptomen: verkoudheid, niezen hoesten, 

keelpijn, benauwdheid, koorts (meer dan 38 graden)? 
• Heeft u huisgenoten/gezinsleden met deze symptomen? 
• Bent u in thuisisolatie? 
• Woont u in een verpleeghuis of instelling voor mensen met een verstandelijke 

beperking? 
Is het antwoord op één van de vragen ‘JA’? Dan stellen we de afspraak nog even uit. Is het 
antwoord op alle vragen ‘NEE’ én bent u verder gezond en voelt u zich gezond, dan maken 
we graag een afspraak. 
 
 
 
Wanneer u een afspraak heeft, vragen wij uw aandacht voor de volgende aanpassingen in 
onze praktijk: 

• Kom niet te vroeg, maar ook niet te laat. Wacht zo nodig buiten of in de auto om 
drukte binnen te voorkomen. 

• Kom alleen naar uw afspraak, indien strikt noodzakelijk mag maximaal één ouder of 
begeleider meekomen. 

• Wij verzoeken u bij binnenkomst uw handen te desinfecteren, om vervolgens daarna 
uw gezicht en zaken zoals mobiele telefoons niet meer aan te raken. 

• U kunt geen gebruik maken van de toiletten en poetsruimte. 
• 1,5 meter afstand te houden van medewerkers en andere bezoekers. 
• In de behandelkamer houden we ons aan de Richtlijn Infectiepreventie in 

Mondzorgpraktijken en hebben we aanvullende hygiënemaatregelen genomen. 
• Voor sommige behandelingen laten wij u spoelen met 1% waterstofperoxide-

oplossing. 
• Na de behandeling worden vervolgafspraken zoveel mogelijk in de behandelkamer of 

telefonisch gemaakt. 
• Verlaat na uw behandeling zo spoedig mogelijk de praktijk. 

Mocht er de komende tijd iets wijzigen in uw gezondheid en u op één van de eerder 
genoemde vragen ‘ja’ antwoordt, dan verzoeken wij u om uw geplande afspraak (kosteloos) 
telefonisch te annuleren. 
Alvast bedankt voor uw medewerking en tot ziens in de praktijk. 
 


