
 
 
Beste mensen, 
 
We mogen van de minister weer opengaan voor de mondzorg. De Corona crisis is nog niet voorbij. 
Wij helpen u graag, maar er zijn een paar spelregels waar we ons aan moeten houden. 
 
De behandeling kan alleen doorgaan als u gezond bent.   
Lees de volgende vragenlijst. 
Heeft u nu corona? 
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? 
Heeft u huisgenoten/gezinsleden met deze symptomen? 
Bent u in thuisisolatie? 
Kunt u op een van bovenstaande vragen ja op antwoorden. Dan kan de afspraak helaas niet 
doorgaan en maken we liever een andere afspraak met u op een ander dag en tijd. 
Heeft u hooikoorts en moet u veel niezen. Gebruik dan vooraf uw medicatie. 
 
Het gebouw is niet vrij toegankelijk. Kom niet te vroeg op uw afspraak. Ik kom u halen bij de 
voordeur. Kom alleen als dat kan. 
 
We vragen u, uw handen te wassen of met handalcohol te reinigen bij het binnenkomen van het 
gebouw. U ziet rechts een keukenblok. Hier is handalcohol en water en zeep aanwezig en papieren 
handdoekjes. Er is een trapemmer aanwezig, waar u uw handdoekjes kan weggooien. Dit om 
besmetting te voorkomen, want er zijn een drietal deuren die u passeert, voordat u in de 
behandelkamer bent.  
 
Ook wij houden ons aan de 1,5 meter afstand. 
 
Schrik niet van de extra beschermende maatregelen bij de behandeling. 
 
Na de behandeling vragen wij geduld van u. 
 
Wij maken de ruimte weer schoon voor de volgende cliënt, u krijgt een vervolgafspraak en lopen met 
u mee als u het gebouw verlaat. Dit om te voorkomen dat de volgende cliënt het gebouw betreedt 
zonder zijn handen te reinigen. 
 
Het zijn bijzondere tijden.  Laten we hopen dat we over een tijdje deze extra maatregelen niet meer 
nodig zijn. 
 
Blijf vooral gezond en wij hopen op uw begrip en medewerking. 
Babs Otten, mondhygiënist en praktijkmedewerkers. 
 
 
 
  
 
 


