
Beste patiënt, 
  
Wij willen u graag geruststellen. 
  
Wij kunnen ons voorstellen dat naar aanleiding van de laatste berichtgevingen omtrent de 
ontwikkelingen op het gebied van het COVID-19 virus, u misschien twijfelt of een bezoek aan de 
tandarts nog steeds veilig  is. We kunnen u geruststellen, voor een bezoek aan de tandarts verandert 
er niets.  
 Zoals u in onze eerdere nieuwsbrieven heeft kunnen lezen, hebben wij waar nodig onze 
praktijkvoering zo aangepast, dat u met een gerust hart en zonder risico naar de praktijk kunt blijven 
komen.  
Wij houden ons aan de regels, wij vragen dat ook aan u. Hieronder nogmaals onze 
voorzorgsmaatregelen: 
 

- Kom niet te vroeg, dus het liefst vlak voor de afspraaktijd. Kom alleen naar uw afspraak. 
Indien strikt noodzakelijk mag u maximaal 1 ouder of begeleider meenemen. 

- Poets thuis uw tanden, niet in de praktijk. 
- Wij vragen u een mondmasker te dragen bij het binnentreden van het pand. 
- Wij hebben een routing aangebracht. Wij vragen u met de lift naar boven te gaan en - indien 

mogelijk - na uw afspraak met de trap weer naar beneden. 
- Desinfecteer uw handen bij binnenkomst. 
- Wij verzoeken u daarna uw gezicht en zaken zoals mobiele telefoons niet meer aan te raken. 
- Bij binnenkomst stelt de receptioniste u enkele corona-gerelateerde gezondheidsvragen. 

Mocht u twijfels hebben over uw gezondheid, neem dan altijd contact met ons op. 
- Wij verzoeken u ten allen tijden de aanwijzingen van ons personeel op te volgen. 
- Voorafgaand aan de behandeling wordt u verzocht 30 seconden met een verdunde 

waterstofperoxide oplossing te spoelen. 
 

Onze medewerkers staan klaar om de door u zo vertrouwde optimale zorg aan uw gebit te blijven 
bieden. 
 Wij kunnen en willen graag de zorg voor uw gebit blijven verzorgen. Het afgelopen anderhalf jaar 
hebben we vast kunnen stellen dat uitstel van controles of behandelingen alleen maar tot meer 
schade (en kosten) aan uw gebit kan leiden en in het slechtste geval zelfs tot negatieve 
consequenties voor uw gezondheid. 
Mocht u nog vragen en of twijfels hebben, neemt u dan gerust contact op met de praktijk. U vindt 
ook informatie op Alles over het gebit.nl 
  
Met vriendelijke groet, 
  
Team PC2-tandartsen 


