Uw heeft binnenkort een afspraak met de tandarts en/of de mondhygieniste.
Ivm het Coronavirus zijn de protocollen binnen de praktijkvoering aangepast.
Het is van groot belang dat als u of één van uw gezinsleden symptomen heeft
passend bij COVID-19, zoals: verkoudheid, hoofdpijn, hoesten, niezen en/of
koorts uw afspraak te annuleren.
Bij binnenkomst moet u uw handen desinfecteren en zal uw temperatuur
worden opgemeten.
Tevens is het momenteel niet toegestaan om afspraken te maken met personen:
*
*
*
*
*
*

Met bewezen COVD-19
Met gezinsleden met bewezen COVID-19
Personen in thuisisolatie,
Personen < 2 weken genezen van COVID-19
Personen met een verhoogde kans op infectie
Personen met een verhoogde kans op een ernstig beloop van COVID-19.

Voor deze groep patiënten is in geval van spoedeisende klachten een speciale
mondzorgcentrum opgericht: Het Coronacentrum Acute Mondzorg (CAM).
Verder is de routing in de praktijk aangepast zodat de gepast afstand van 1,5 meter
is gewaarborgd. De ingang van de praktijk is aan de voorzijde (op het dorpsplein)
en de uitgang aan de zijkant (noordzijde, de gebruikelijke ingang). Hierdoor
proberen wij te voorkomen dat inkomende en uitgaande patiënten elkaar moeten
passeren. In de wachtruimte zijn voldoende zitplaatsen op voldoende afstand van
elkaar geplaatst.
In de behandelruimtes wordt slechts één patiënt uitgenodigd voor de behandeling.
Alleen in het geval van jonge kinderen mag één van de ouders/begeleiders mee
naar binnen met één kind.
De tandarts en/of mondhygiëniste zal zichzelf tijdens de behandeling maximaal
beschermen en zal na iedere behandeling de behandelruimte schoonmaken en het
gebruikte instrumentarium afvoeren en steriliseren. Hierdoor kan de behandel- en
wachttijd langer zijn dan normaal.
Indien u behandeld wordt (bv een vulling maken) waarbij de boor moet worden
gebruikt moet u eerst 1 minuut spoelen met 1% waterstofperoxide. Tijdens het
boren ontstaat een nevel van kleine water met speeksel druppeltjes (aerosol). Door
het vooraf spoelen met waterstofperoxide desinfecteren wij preventief.
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