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Op afspraak is het mogelijk om voor het controleren van de beugel langs te komen.  

Voor ieders veiligheid hanteren wij een strikt behandelprotocol. Hieronder beschrijven wij de maatregelen om 
verspreiding van het virus te voorkomen. 

Algemeen 

- de te behandelen persoon mag geen klachten hebben die mogelijk met het Coronavirus verband kunnen 
houden, hiervoor zijn volgende vragen 

 heb je koorts gehad gedurende de voorbije 14 dagen? 

 Moest je hoesten of heb je ademhalingsproblemen gehad gedurende de voorbije 14 dagen? 

 Ben je in contact geweest met een bevestigde corona-patient? 

 Ben je in nauw contact geweest met personen met symptomen van koorts, hoesten of 
ademhalingsproblemen? 

Moet je op een van de vragen “ja” beantwoorden, dan kan de afspraak nu niet doorgaan en moet die worden 
verzet naar een later tijdstip. 

- we behandelen uitsluitend op afspraak 
- we behandelen in een rustiger schema dan anders 
- we zijn met maximaal drie personeelsleden in de praktijk aanwezig 

Thuis 

- Poets en rager thuis je tanden heel erg goed 
- Zorg dat je uitneembare beugel superschoon is 
- Bedenk dat onze patiententoilet gesloten is, je kunt bij ons niet naar de toilet 

Bij aankomst 

- Alleen de te behandelen persoon betreedt de praktijk 
- Je raakt zo min mogelijk oppervlaktes in de praktijk aan 
- Je reinigt bij binnenkomst je handen met handalcohol 
- Je spoelt bij ons in de praktijk je mond met 1 % H2O2 gedurende 30 seconden 
- Houdt zoveel mogelijk 1,5 meter afstand ten opzichte van anderen die in de praktijk aanwezig zijn 

Tijdens de behandeling 

- We behandelen je met extra beschermende kleding die na iedere patient gewisseld wordt 
- We werken niet met roterend instrumentarium 

Na de behandeling 

- Je reinigt je handen weer met handalcohol 
- Je maakt een afspraak bij de balie en verlaat zo snel mogelijk de praktijk 

 


