Geachte heer/mevrouw, beste patiënt van Tandartsenpraktijk Brouwhuis,
In de afgelopen weken wordt onze maatschappij sterk getroffen door de coronacrisis. Dankzij de
inspanning van iedereen is het tij voorzichtig aan het keren. Het aantal besmettingen neemt af en er
wordt steeds meer en meer aandacht besteed aan het opschalen van de reguliere zorg om de
schade van zorguitstel te beperken.
Gisteren hebben de overheid en de beroepsorganisaties van mondzorg aangekondigd om de
tandartsenpraktijk per maandag 20 april weer open te stellen voor de reguliere mondzorg, zoals
periodieke controles, tandsteenverwijdering en andere gebruikelijke behandelingen. Onze praktijk
geeft gehoor aan deze oproep en we starten weer per dinsdag 21 april.
De praktijk heropening gaat gepaard met extra maatregelen om uw veiligheid en gezondheid te
waarborgen:
•

•

•
•

Er mogen maximaal 5 patiënten (of families) plaats nemen in de wachtkamer, op ruim 1,5
meter van elkaar. Zijn er meer dan vijf patiënten, graag even buiten de praktijk wachten. We
roepen u tijdig binnen.
Raak de deurkrukken, tafel, stoel, uw neus en mond zo min mogelijk aan. U kunt uw handen
voor de behandeling met water en zeep wassen in de wc, of gebruik de handalcohol in de
wachtkamer.
Kom alleen naar de praktijk. Er mag maximaal één begeleider meekomen als het
noodzakelijk is.
Heeft u griepverschijnselen, luchtwegklachten of koorts, kom niet direct naar onze praktijk.
Bel onze praktijk op. Wij zullen een passende oplossing aanbieden.

Patiënten boven de 70 jaar of met een zwakke gezondheid kunnen contact met ons opnemen
voordat u naar onze praktijk komt. In enkele gevallen zijn we toch genoodzaakt om uw behandeling
te verzetten en in die specifieke gevallen vragen we nog wat langer geduld.
We hebben ruim voldoende beschermingsmiddelen in onze praktijk. Om uw gezondheid te
waarborgen zullen we altijd een mondneusmasker, handschoenen en gelaatsscherm dragen tijdens
de behandelingen. Op dit moment geven we elkaar nog niet de hand.
Vanwege de coronacrisis hebben we de we de afgelopen weken alleen spoedbehandelingen
uitgevoerd, hierdoor hebben we veel patiënten moeten verzetten. Om u tijdig te kunnen helpen,
hebben we onze openingstijden verruimd. Bel ons of mail ons indien u hiervan gebruik wilt maken.
We zetten samen de schouders eronder om u de mondzorg in de komende tijd te kunnen bieden
zoals u van ons gewend bent. We vragen ook uw begrip voor de bovenstaande maatregelen.
Hartelijke groet,
Mondzorgteam van Tandartsenpraktijk Brouwhuis

