
 

Uw tandartsenpraktijk en Corona 

Wij zijn heel blij dat wij op advies van onze beroepsverenigingen en het Ministerie van 

Volksgezondheid onze reguliere zorg gewoon kunnen doen. Dus u hoeft uw tandartsbezoek 

niet meer uit te stellen.  

Door onze beroepsverenigingen is hard gewerkt aan richtlijnen om de reguliere 

zorg verantwoord en veilig voor patiënten en praktijkmedewerkers te kunnen hervatten. In 

deze email lichten we een aantal zaken toe die de komende tijd betrekking hebben op de 

mondzorg in onze praktijk. Deze zaken zijn: 

• Inventarisatie coronabesmetting 

• Tijdelijke regels praktijkbezoek 

 

INVENTARISATIE CORONABESMETTING 

Wij willen u natuurlijk graag behandelen, maar dan willen wij zeker weten dat u niet besmet 

bent met het corona-virus. Hiervoor stellen wij u de volgende vragen: 

 

 

• Als op 1 van deze vragen het antwoord ‘JA’ is, stel dan de afspraak uit.  

Natuurlijk kunnen we dan telefonisch met u overleggen en u eventueel verwijzen naar een 

tandheelkundig corona centrum. 

• Als het antwoord op alle bovenstaande vragen ‘NEE’ is, beantwoord dan 

onderstaande vraag. 

 

 

• Als het antwoord ‘JA’ is, kan een afspraak gemaakt worden of kan de al gemaakte 

afspraak doorgaan. 

• Als het antwoord ‘NEE is, overleg dan met de tandarts/mondhygiënist.  

 

Corona gerelateerde vragen  

Heeft u nu corona? JA / NEE 

Heeft u nu huisgenoten/gezinsleden met corona?  JA / NEE 

Bent u genezen van corona korter dan 2 weken geleden?  JA / NEE 

Heeft u één of meerdere van de volgende symptomen: verkoudheid, niezen, 
hoesten, keelpijn, benauwdheid, koorts (meer dan 38⁰C)?  

JA / NEE 

Heeft u huisgenoten/gezinsleden met deze symptomen?  JA / NEE 

Bent u in thuisisolatie?  JA / NEE 

Woont u in een verpleeghuis of instelling voor mensen met een 
verstandelijke beperking?  

JA / NEE 
 

Algemene gezondheid  

Bent u verder gezond en voelt u zich momenteel gezond? JA / NEE 



 

TIJDELIJKE REGELS PRAKTIJKBEZOEK 

• Kom niet zonder afspraak naar de praktijk. 

• Kom indien mogelijk alleen naar uw afspraak. 

• Kom niet te vroeg binnen, bij voorkeur niet eerder dan 5 minuten voor afspraaktijd. 

• Bij binnenkomst reinigt u uw handen met handalcohol. Direct bij binnenkomst hangt 

een dispenser voor ieders gebruik. 

• Houd buiten de behandelkamers 1,5 meter afstand. Voor gezinsleden geldt juist dat 

het handig is dat zij dicht bij elkaar in de wachtkamer plaats nemen om meer ruimte 

te bieden aan andere wachtenden. 

• Toiletbezoek in de praktijk is op dit moment niet toegestaan. 

• Er is momenteel geen gelegenheid om uw tanden in de praktijk te poetsen. 

• Als u bij binnenkomst in de praktijk een dringende vraag heeft mag u op het belletje 

bij de balie drukken. Wij zijn vanzelfsprekend aan het behandelen, maar wij komen er 

zo snel als mogelijk aan. 

• Bij een aantal behandelingen (o.a. boren en tandsteen verwijderen) laten wij u vooraf 

spoelen met een veilige desinfecterende vloeistof.  

 

Gelukkig kunnen wij ons werk weer gewoon doen, want wij zorgen graag voor uw gebit.  

Wij kijken er naar uit om u  in onze praktijk te zien. 

 

Team tandartsenpraktijk vd Bend& de Wee 

 

 


