
  

 

Mondzorg Huizen is weer geopend voor reguliere zorg 

U heeft zojuist een afspraak gemaakt voor een behandeling in onze praktijk. Door onze uitgebreide 

hygiëne maatregelen en door het RIVM gecontroleerde screening is het mogelijk reguliere zorg te 

bieden en kan uw afspraak plaatsvinden mits u voldoet aan de gestelde eisen. De basis van het beleid 

is dat wij voor u en onze veiligheid alleen mensen toelaten waarvan we met vrij grote zekerheid 

weten dat ze gezond zijn. Daarom is het belangrijk dat u voor elke behandeling de online vragenlijst 

invult die onderaan deze mail te vinden is. 

Wij hebben onze openingstijden verruimd en enkele behandelkamers worden niet gebruikt. Op die 

manier zorgen wij ervoor dat er minder mensen tegelijk in de praktijk aanwezig zijn. 

Daardoor is het mogelijk dat wij contact met u opnemen om de behandeling op een ander tijdstip in 

te plannen. 

  

Wanneer kunt u niet terecht in een normale tandartspraktijk? 

Hieronder is een verkorte versie van de vragenlijst, het is verplicht voor iedere afspraak de volledige 

vragenlijst in te vullen. Als u daarom op één van de volgende vragen ‘ja’ antwoordt dan verzoeken wij 

u om uw afspraak te annuleren. 

• 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 (38 graden C of meer)? 
• Heeft u huisgenoten/gezinsleden met deze symptomen? 
• Bent u in thuisisolatie? 
• Woont u in een verpleeghuis of instelling voor mensen met een verstandelijke beperking? 

 Wanneer kunt u toch beter uw behandeling uitstellen? 

Indien u verder gezond bent en op bovenstaande vragen geen ja heeft geantwoord, kunnen wij u 

gewoon behandelen. Echter indien u ouder bent dan 70 jaar of een van onderstaande ziekten heeft, 

dan heeft u meer risico op complicaties bij het oplopen van corona. Indien u een spoedeisende klacht 

heeft, dan kunnen wij u wel behandelen, maar moet u zich goed bewust zijn van de risico’s.   

• Een chronische afwijking of een aandoening heeft waardoor uw afweer verlaagd is  zoals 
omschreven in de volgende punten: 

 

 



 

• Chronische afwijkingen en functiestoornissen van de luchtwegen en longen 
• Chronische hartaandoeningen 
• Diabetes mellitus 
• Ernstige nieraandoeningen die leiden tot dialyse of niertransplantatie 
• Verminderde weerstand tegen infecties door medicatie voor auto-immuunziekten, 

na  orgaantransplantatie, 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 HIV-infectie met een CD4-getal <200/mm3 
• Verhoogde BMI 

  

Maatregelen bij Mondzorg Huizen 

Wij willen u vriendelijk vragen om de volgende regels in acht te nemen: 

• U wast de  handen 20 seconden in de gang met zeep voordat uw de praktijk betreedt. 
• De toiletten zelf zijn afgesloten ivm beperking van de  besmetting. U kunt dus geen gebruik 

maken van de toiletten. 
• Iedereen houdt 1,5 meter afstand.  

• U komt alleen naar de praktijk. U neemt u alleen een begeleider mee als het niet anders 
kan. 

• Wij werken volgens een ruim schema, waardoor wij u precies op tijd binnen zullen halen. 
Indien u te vroeg aanwezig bent, willen wij u vriendelijk verzoeken om buiten het pand te 
wachten. 

• Voor sommige behandelingen vragen wij u te spoelen met 1% waterstofperoxide. 
• Verlaat de praktijk na de behandeling svp zo snel mogelijk. Nieuwe afspraken worden in de 

behandelkamer gemaakt en niet bij de receptie. 
• Indien u verhinderd bent vragen wij u vriendelijk om de afspraak 48 uur van tevoren te 

annuleren om kosten te vermijden. 

Online formulier graag invullen voordat u naar de praktijk komt  

Wij verzoeken u dringend de online medische vragenlijst in te vullen voordat u naar de praktijk komt. 

Deze is te vinden via de volgende link:  https://mondzorghuizen.nl/corona/ 

Wij realiseren ons dat deze maatregelen veel discipline vergen en soms lastig kunnen zijn. Alleen 

samen kunnen wij dit virus te boven komen. Wij danken u voor uw begrip en hopen u in goede 

gezondheid in onze praktijk te mogen begroeten. 

 Met vriendelijke groet, 

Team Mondzorg Huizen 
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