Geachte cliënt,
Graag geven wij u extra uitleg waarom wij als mondzorgpraktijk weer de zorg hervatten.
Als mondzorgpraktijk hebben wij een zorgplicht en daarom is het van belang dat wij onze
mondzorgpraktijk weer openstellen voor reguliere mondzorg. Dit is volgens bepaalde strikte
voorwaarden.
De ‘Commissie Leidraad Mondzorg Corona’ heeft een helder en eenduidig advies uitgebracht
voor de komende periode zolang de overheid aangeeft dat we 1,5 meter afstand van elkaar
moeten houden in onze samenleving.
In deze leidraad staat hoe we de behandelingen van onze cliënten weer gefaseerd en
verantwoord op kunnen starten en u weer optimale reguliere zorg kunnen bieden.
Wij houden rekening met de reeds bekende RIVM-maatregelen, aangevuld met extra
maatregelen van ‘social distancing’, het advies voor de hygiëne en routing in de
mondzorgpraktijk.
Om dit alles mogelijk te maken hebben wij ook uw hulp nodig!
Wat vragen wij van u?
- Komt u zoveel mogelijk alleen.
- Komt u zo kort mogelijk voorafgaand aan de afspraak zodat u een minimale tijd in de
wachtkamer hoeft te wachten. Kom niet te vroeg!
- Als u voorafgaand aan de afspraak uw tanden wilt poetsen, doe dit thuis.
- Houd minimaal 1,5 meter afstand van elkaar, ook in de wachtruimte. Wij streven naar
maximaal 2 cliënten in de wachtkamer.
- Bij het betreden van de praktijk graag de handen reinigen door te desinfecteren met
handalcohol.
- Na de desinfectie graag geen contact hebben met uw gezicht en zaken als uw mobiele
telefoon.
- Schud geen handen.
- Raak geen deurkrukken, tafeloppervlakken, stoelen etc in de wachtruimte aan. - Wij
verzoeken u na de behandeling meteen het pand verlaten.
- Wij verzoeken u toiletgang bij ons te beperken. Ons toilet moet na ieder bezoek
gedesinfecteerd worden. Wij zullen hier ook zorg voor dragen. Echter als het niet te vaak
hoeft, zijn wij hiermee geholpen.
- Volg aanwijzingen van ons personeel op.
Wat doen wij extra in de behandelkamer?
- Wij verlenen slechts één cliënt tegelijkertijd toegang tot de behandelkamer.
- Wij ventileren na elke patiënt zo goed mogelijk de behandelkamer.
- Wij reinigen consequent volgens de ‘Richtlijn Infectiepreventie in mondzorgpraktijken’
waarbij wij onder andere de gehele kamer desinfecteren, ook de horizontale delen.

Hoe beschermen wij u en ons extra?
- Wij dragen een beschermbril/gezichtsscherm en een chirurgisch mondneusmasker type IIR
- Wij vervangen ons mondneusmasker na elke patiënt.
- Wij screenen alle cliënten voorafgaand volgens een triage. Zo kunnen wij de mensen die
kwetsbaar zijn en tot de risicogroep behoren filteren. Wij gaan uiterst zorgvuldig te werk
- Wij laten alle cliënten voorafgaand aan de behandeling spoelen met een waterstofperoxide
oplossing. Hierdoor worden virussen geëlimineerd.

Als laatste, de belangrijke vragen die wij ook nog eens in de praktijk ter plekke aan u zullen
stellen. Mocht u op deze vragen ja beantwoorden neem dan direct contact met ons op.
*Heeft u nu corona?
*Heeft u huisgenoten/gezinsleden met deze symptomen?
*Bent u genezen van Corona maar korter dan 2 weken geleden?
*Heeft u één of meerdere van de volgende symptomen: verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn,
benauwdheid, verhoging?
*Heeft u huisgenoten/gezinsleden met deze symptomen?
*Bent u in thuisisolatie?
*Woont u in een verpleeghuis of een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking?
*Behoort u tot onderstaande risicogroep:
- Chronische afwijkingen en functiestoornissen van de luchtwegen en longen;
- Chronische hartaandoeningen;
- Diabetes mellitus;
- Ernstige nieraandoeningen die leiden tot dialyse en niertransplantatie;
- Verminderde weerstand tegen infecties door medicatie voor auto-immuunziekten, na
orgaantransplantaties, bij hematologische aandoeningen, bij (functionele) asplenie, bij
aangeboren of op latere leeftijd ontstane afweerstoornissen waarvoor behandeling nodig is, of
bij chemotherapie en/of bestraling bij kankerpatiënten
- Een onbehandelde hiv - infectie of een hivinfectie met een CDA getald < 200/mm3
Met vriendelijk groet,
Manon Giannone- van Wijk, praktijkhoudster Dentition

