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Beste patiënt(e)

Betreft : Herstart van uw orthodontische behandeling.

Voordat u binnenkort terug op controle kan komen, is het noodzakelijk deze brief aandachtig door te nemen
zodat we uw behandeling net als die van andere patiënten zo vlot én veilig mogelijk verder kunnen zetten.

De praktijk is aangepast met extra veiligheids- en hygiënemaatregelen om u als patiënt veilig te kunnen
behandelen. Enkel de tandarts komt dicht bij u. Het personeel behoudt de correcte afstand tot u van 1,5 m.
Dit betekent ook langere tijden tussen de verschillende consultaties per dag.
Momenteel nemen we dus geen nieuwe patiënten aan en plaatsen we geen nieuwe apparatuur.

Het probleem in onze praktijkvoering is de zogenaamde aerosols. Minuscuul kleine waterdruppeltjes die zich
als een wolk verspreiden in de ruimte. Ze ontstaan bij behandelingen waarbij tandheelkundige boren met
waterkoeling of de water-/luchtspuit gebruikt wordt. Dit zorgt voor extra risico bij het herkleven van brackets,
retentiedraden en bij het verwijderen van blokjes.

Wat wordt er van de patiënt verwacht ?
* Wanneer u symptomen (vb. koorts,...) heeft tussen het moment van vastleggen van uw afspraak en het
vertrek naar de praktijk, gelieve ons telefonisch te contacteren.
* Poets uw tanden reeds vóórdat u naar de praktijk komt.
* Kom tijdig naar de praktijk.
* Volg instructies van het personeel goed op.
* Kom alleen binnen. De begeleider wacht buiten in de wagen. Een eventuele begeleider (niet-risico groep)
kan wel mee binnen wanneer de patiënt jonger dan 12 jaar is.
* Breng geen jas, gsm of tas mee in de behandelkamer.
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* Behoud steeds afstand tegenover andere patiënten en het personeel (social distancing).
* Raak geen handgrepen aan.
* Bij binnenkomst zal u gevraagd worden uw handen te ontsmetten met ontsmettingsalcohol.
* Nadien zullen we u vragen om uw mond te spoelen met een ontsmettende vloeistof.
* Eventuele betalingen gebeuren met een bankkaart. Gelieve deze dan ook mee te geven.
* Gelieve na het maken van nieuwe afspraken de praktijk zo snel mogelijk te verlaten.

Met vriendelijke groet

De Moerloose Tom
.

***DISCLAIMER*** Deze e-mail en al zijn bijlagen zijn uitsluitend voor de geadresseerde bestemd en kunnen vertrouwelijke informatie bevatten. Als
u deze boodschap per vergissing toegestuurd kreeg, gelieve de afzender onmiddellijk te verwittigen en de email te vernietigen. Publicatie, reproductie,
kopie, distributie of andere verspreiding of gebruik door derden is verboden, tenzij anders vermeld. De afzender kan niet verantwoordelijk worden
gesteld voor enige wijziging van zijn bericht tijdens de elektronische transmissie.
***DISCLAIMER*** This e-mail may contain confidential information which is intended only for the use of the recipient(s) named above. If you have
received this communication in errorr, please notify the sender immediately and delete this email from your system. Publication, reproduction, copying,
distribution or other dissemination or use of this communication is prohibited. The sender does not accept liability for changes in the message, which
arise as a result of the email transmission.
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