
Beste ouders/verzorgers,

Omdat wij graag willen handelen volgens de richtlijnen van de Nederlandse vereniging van 
orthodontisten, vragen wij u bijgevoegde richtlijnen goed door te lezen en deze na te volgen 
bij een bezoek aan onze praktijk.

Hartelijk dank voor uw medewerking.

Bij binnenkomst:
METEEN je handen desinfecteren

Sla de handen ineen (zie illustratie), raak NIETS  
meer aan en hou de handen zo tijdens je hele bezoek

Neem plaats in de wachtkamer, wij roepen je op 
via het scherm in de wachtkamer

Pas als je de praktijk verlaten hebt, mogen je 
handen weer los



• Indien er sprake is van luchtwegklachten zoals hoesten, neusverkoudheid, kortademigheid, 
smaak- en reukverlies of koorts dan kan de afspraak NIET doorgaan. Geef dit zo spoedig 
mogelijk aan ons door. 

• Indien er in de voorgaande 14 dagen contact is geweest met een COVID-19 besmet  
persoon, kan de afspraak NIET doorgaan. Geef dit zo spoedig mogelijk aan ons door. 

• De praktijk mag pas 1 minuut vóór de afgesproken tijd betreden worden. Indien men te 
vroeg arriveert, verzoeken wij buiten de praktijk te wachten. Bij het wachten buiten de  
praktijk dient u 1.5 meter afstand van elkaar te houden. 

• Alléén degene met de afspraak mag de praktijk betreden. Ouders / begeleiders mogen  
i.v.m. de verspreiding van het virus NIET mee naar binnen.  

• Kom met lege handen naar de praktijk. Laat mobiel en tas thuis of (waar mogelijk) in de 
auto. Doe een uitneembare beugel in en laat het opbergbakje thuis. Er is geen mogelijkheid 
om iets in de hand te houden of neer te leggen tijdens het bezoek aan onze praktijk. 

• Bij binnenkomst meteen de handen desinfecteren en vervolgens de vingers in elkaar haken 
(zie onderstaande illustratie). 

• Het aanmeldscherm in de wachtkamer is momenteel buiten gebruik. Graag aanmelden bij 
de balie. 

• Het is NIET mogelijk de tanden te poetsen in de praktijk. Graag thuis grondig poetsen! 

• Het toilet is momenteel afgesloten, graag uw begrip hiervoor. 

• De verkoop van tandenborstels is gepauzeerd.


