Geachte,
Het corona virus vergt heel wat aanpassingen in ons dagelijks leven. De 1,5 m economie is
voor de mondzorgpraktijken een hele uitdaging. Wel zijn de mondzorgpraktijken in
Nederland gewend om met de Wet Infectie Preventie te werken. Dit houdt in dat wij ons
altijd al bezighouden met preventieve maatregelen/ hygiënemaatregelen om verspreiding
van bacteriën en virussen te beperken en tegen te gaan. Hygiëne is een prioriteit en blijft
een prioriteit!
Omdat wij als mondzorgverlener al gewend zijn om hygiënemaatregelen te treffen om
verspreiding van bacteriën en virussen te beperken, zijn mondzorg praktijken relatief veilige
plaatsen om te bezoeken.
Desondanks zullen wij extra maatregelen treffen om verspreiding van covid-19/ het corona
virus tegen te gaan.

Welke mensen verzoeken wij liever niet te komen naar de praktijk, maar telefonisch
contact op te nemen:
Mensen die in de risico groep vallen door onderliggende medische problematiek of door de
leeftijd (mensen boven de 70 jaar) Of als u een verhoogd risico op een ernstig beloop van
het covid-19 heeft.
-als u corona heeft
-als u gezinsleden/ huisgenoten met corona heeft
-als u korter dan 2 weken genezen bent van corona
-als u symptomen van verkoudheid, hoesten, niezen, keelpijn, moeilijk ademen en/ of koorts
heeft
-Omdat hooikoorts ook klachten van de luchtwegen geeft, die soms moeilijk te
onderscheiden zijn van corona kunnen wij helaas geen enkel risico nemen, en vragen wij
vriendelijk of u de afspraak telefonisch wilt verzetten
-als u koorts hebt of koorts heeft gehad de afgelopen 14 dagen
-als u luchtweg problemen, zoals hier boven beschreven, heeft gehad de afgelopen 14
dagen.
-als u de afgelopen 14 dagen in contact bent geweest met iemand die positief getest is op
corona.
-als u de afgelopen 14 dagen in contact bent geweest met mensen met luchtweg problemen
of koorts.

●Zoals u van MultiMondzorg gewend bent is er veel aandacht voor de individuele
behandeling. Patiënten kruisen elkaar vrijwel niet in de wachtkamer, en in de toekomst is
het de bedoeling dat patiënten elkaar helemaal niet meer tegen komen in de wachtkamer,
om verspreiding van covid-19 tegen te gaan.
●We laten extra tijd tussen 2 behandelingen in, om de kamer goed te kunnen ventileren
tussen 2 behandelingen.
● We begroeten elkaar zonder de hand te schudden. Ook van de ellebooggroet zien we af.
●Graag vragen wij u bij binnenkomst in de behandelkamer uw handen te desinfecteren met
handdesinfectans voordat u iets wilt aanraken.
●Iedereen zal voor de behandeling de mond 1 minuut spoelen met een daarvoor bestemd
spoelmiddel. Dit vermindert de bacteriën en virussen in uw mond en zorgt dus voor een
kleinere kans op verspreiding.
●Er wordt altijd vóor de behandeling gevraagd naar eventuele veranderingen in uw algehele
gezondheid. Deze update zal aangevuld worden met een corona gerelateerde vragenlijst.
●De behandeling zal zo veel als mogelijk met handinstrumentarium plaatsvinden om
aerosol/ nevel te beperken.
●Helaas zal de behandeling met het ‘zoutstralen’ nu tijdelijk niet plaatsvinden omdat dit te
veel aerosol/ nevel geeft. Polijsten kan gelukkig wel!
●Er zullen helaas geen tijdschriften meer in de wachtkamer liggen om te lezen.
●Wij verzoeken u om alleen te komen! (Evt begeleiding mag natuurlijk op de parkeerplaats
wachten.)

Deze maatregelen nemen wij ter bescherming van uw gezondheid, ter bescherming van de
gezondheid van de patiënt die na u komt en ter bescherming van alle kwetsbare mensen in
onze samenleving.
Bij twijfel mag u altijd telefonisch contact opnemen met de praktijk, voor telefonisch overleg
Telefoon: 06-12705660

Vertrouwend op uw begrip en met vriendelijke groet,

Stefanie van Ginneken, mondhygieniste, MultiMondzorg

