
 

Coronavirus: kun je weer gewoon naar de 
tandarts? 
Mondzorgpraktijken hebben de afgelopen weken hun dienstverlening 
aangepast: ze waren vooral open voor het verlenen van spoedeisende hulp. Daarnaast is er hard gewerkt 
om de praktijken voor te bereiden op de anderhalvemetersamenleving. Het is nu ook weer mogelijk om de 
reguliere zorg geleidelijk op te starten. Behandeling van pijnklachten en ander klachten heeft de eerste 
prioriteit. 
 

Hoe maak je een afspraak? 
Even aanwaaien voor het maken van een afspraak is er niet meer bij.  
De webagenda is voor inplannen van controles nog even buiten gebruik aangezien dit niet de eerste 
prioriteit is. 
Afspraken kunnen telefonisch worden gemaakt worden. Houd er rekening mee dat het telefonisch drukker 
kan zijn en de bereikbaarheid minder kan zijn. 
Voordat u een afspraak krijgt volgen er een aantal gezondheidsvragen.  
De afspraak wordt per email bevestigd met belangrijke informatie met het verzoek dit goed door te nemen. 
 

Anderhalve meter 
Een overvolle wachtkamer is door de 1,5 meter afstand-regel verleden tijd. Kom ook niet (veel) te vroeg 
voor je afspraak, de kans is groot dat je dan buiten moet wachten. In de behandelkamer geldt die regel 
overigens niet: de mondzorgverlener en assistent zitten zoals gewoonlijk dichterbij maar nu met extra 
gezichtsbescherming. 

Welke behandelingen worden weer uitgevoerd? 
 Spoed:   - Trauma 

- Nabloeding van een behandeling 

  - Acute, hevige pijn 

- Mogelijk levensbedreigende ontstekingen 

 Overige klachten zoals afgebroken kies of vullingen scherpe randen. 
 Problemen met protheses. 
 Periodieke controles alleen bij vermoeden van aanwezige problemen. 

 

Hoe zit het met de veiligheid? 
Mondzorgpraktijken voldoen altijd al aan hoge hygiënestandaarden: mondkapjes gebruiken, 
handendesinfectie en het schoonmaken van instrumenten zit in de natuur van mondzorgverleners. 
Bij het betreden van de praktijk wordt gevraagd de handen te desinfecteren.  
Daarna nergens meer aan zitten.  
Kranten en tijdschriften zijn al weggelegd. 
Laat uw tas telefoon thuis of in uw auto. 
Kom op tijd of vlak voor uw afspraak. 
Houdt afstand 1,5 meter bij aankomst en vertrek buiten de behandelkamer. 
Gebruik de automatische deuropener door met uw elleboog te bedienen. 
 

 
 



En wat als je verkouden bent of koorts hebt? 
In het nieuwe normaal blijf je dan thuis. Bel je afspraak af en neem weer contact op als je minimaal 24 uur 
klachtenvrij bent. Heb je pijn in je mond? Bel gewoon je eigen mondprofessional. Er is een landelijk 
netwerk opgezet van tandartsen die zelfs coronapatiënten veilig kunnen behandelen. Dus iedereen met 
pijnklachten wordt geholpen. 
 

De volgende regels blijven van belang: 
1. Vermijd zo veel mogelijk sociale contacten. 
2. Houd anders minimaal 1,5 meter afstand van elkaar. 
3. Schud geen handen. 
4. Was je handen regelmatig met zeep; ook goed tussen je vingers. Reinigen met desinfecterende gel 

is ook prima. 
5. Raak je ogen, mond en neus zo min mogelijk aan. 
6. Nies of hoest in je elleboog of gebruik papieren zakdoekjes en gooi die direct daarna weg. 

 

Voor de afspraken gelden de volgende voorzorgsmaatregelen: 
1. Als bij u, een gezinslid of huisgenoot sprake is van luchtwegklachten, verkoudheid, niezen, hoesten, 

keelpijn, kortademigheid of koorts hoger dan 37,5C dan kan uw afspraak NIET doorgaan. U dient 
uw koorts zo kort mogelijk voor de afspraak te controleren. 

2. Als u, een gezinslid of huisgenoot in de afgelopen 14 dagen in contact is geweest met een bewezen 
corona patiënt dan kan uw afspraak NIET doorgaan. 

3. Als u medische klachten heeft van de luchtwegen, hartaandoeningen, suikerziekte, 
nieraandoeningen, verminderde weerstand of chemotherapie of bestraling ondergaat contact 
opnemen met de praktijk. 

4. Half uur voor de afspraak uw temperatuur controleren. Hoger dan 37,5C dan gaat uw 
afspraak NIET door. 

5. De praktijk betreden uiterlijk 2 minuten voor de afgesproken tijd. 

6. Binnen en buiten de praktijk de 1,5 meter respecteren. 

7. Bij binnenkomst moet u de handen desinfecteren direct na binnenkomst. 
U hoeft niets aan te raken en enkel uw hand onder de dispenser te houden. 
 

8. Zorg voor een goed gereinigd gebit voordat u bij ons op de praktijk komt.   
Er is geen mogelijkheid uw gebit te poetsen op de praktijk. 
 

9. GEEN spullen zoals telefoon, tassen meenemen naar de praktijk. 

10. Toilet is NIET beschikbaar voor patiënten. 

11. Gebruik de automatische deuropener bij aankomst en vertrek door deze bij voorkeur met de 
elleboog te bedienen.  


