
 

 
 

MAATREGELEN CORONAVIRUS 9.0 / 07-10-2021 
 
Graag vraag ik u onderstaande informatie en aanwijzingen goed te lezen in verband met het 
beleid maatregelen coronavirus binnen de mondzorgpraktijk. 
 
Mijn praktijk is open voor reguliere patiëntenzorg. Het beleid dat ik volg is, dat ik alleen mensen 
in de praktijk toelaat waarvan ik met vrij grote zekerheid weet dat ze gezond zijn. Als u daarom 
op één van de volgende vragen ‘ja’ antwoordt, dan verzoek ik u om uw afspraak minimaal 48 
uur vóór uw afspraak kosteloos te annuleren. 
 

• Heeft u klachten die kunnen wijzen op corona?  
(Verkouden, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, benauwd of kortademig, verhoging, 
koorts, plotseling niets meer ruiken en/of proeven zonder dat uw neus verstopt is.) 

• Bent u in (thuis)isolatie of thuisquarantaine of zou u dat moeten zijn? 

• Heeft u een huisgenoot met koorts of benauwdheid (zonder negatieve PCR-testuitslag)? 
 
Omdat handhygiëne bij de Corona uitbraak een belangrijk bron van besmetting blijkt te zijn, zal 
ik u bij betreden van de praktijk vragen uw handen te wassen met water en zeep of te 
desinfecteren met handalcohol. Ik verzoek u daarna uw gezicht en zaken zoals mobiele 
telefoons niet meer aan te raken. In de wachtruimte en bij het maken van afspraken proberen 
we met elkaar zo goed mogelijk de 1,5 meter afstand te bewaren die door de Rijksoverheid 
wordt geadviseerd.  
 
 
EXTRA MAATREGELEN: 

• Kom niet te vroeg, dus liefst vlak voor de afspraaktijd in de praktijk. 

• Het dragen van een mondkapje in de wachtkamer is niet verplicht.. 

• Volg de aanwijzingen op.  

• Kom alleen naar uw afspraak, indien strikt noodzakelijk mag maximaal 1 ouder of 
begeleider meekomen.  

• Vóór de behandeling laat ik u spoelen met Chloorhexidine met CPC van het merk Perio-
Aid. Perio-Aid Chloorhexidine (CHX) bevat de stof Cetylpyridinium Chloride (CPC) en is 
dus uitermate geschikt als spoelmiddel voorafgaand aan een tandheelkundige 
behandeling. Door de combinatie van CHX en CPC in  
Perio.Aid worden dus zowel de ‘bacterial-‘ als ‘viral’ load bestreden met slechts 1 
spoelbeurt van 60 seconden. 

• Verlaat na uw behandeling zo spoedig mogelijk de praktijk.  
  
 



 

Ik zal u ontvangen met een glimlach maar u de hand niet schudden!  
 
Goed om te weten is, dat ik ook gezond ben. 
 
Naast deze Leidraad Mondzorg Corona 9.0 van 07-10-2021 houd ik mij in de behandelkamer 
aan de Richtlijn Infectiepreventie in Mondzorgpraktijken en heb ik aanvullende 
hygiënemaatregelen genomen. 
 
 
Ik verneem graag van u of uw afspraak wel/niet kan doorgaan. 
 
 
Dank voor uw begrip en medewerking. 
 
Christel Schlösser, mondhygiënist 

 
 


