
 
 

 

Geachte heer, mevrouw, beste patiënt van De Hartog Mondzorg, 

 
Hierbij willen wij u voorzien van informatie omtrent het coronavirus en de gezondheid van uw mond. 
 
Voorkom uitgebreidere behandelingen: 
Heeft u nog geen afspraak staan voor u periodieke controle? 
Dan willen wij u vriendelijk verzoeken contact op te nemen met de praktijk om  
deze afspraak in te plannen. Juist omdat het coronavirus nog een tijd onder ons zal zijn,  
is het belangrijk dat, wanneer u GEEN coronavirus-gerelateerde klachten heeft, uw gebit periodiek  
laat controleren. Dit kan pijnklachten en uitgebreidere behandelingen in de toekomst voorkomen! 
 
Veilig naar de tandarts: 
Wij zijn altijd al gewend met hygiënisch werken en we hanteren de geldende (strenge) protocollen, 
behorende bij de mondzorg. Uw gezondheid en die van onze medewerkers heeft namelijk onze  
hoogste prioriteit. De praktijk investeert sinds de uitbraak van het virus in extra beschermende 
maatregelen en wij verzoeken patiënten MET coronavirus-gerelateerde klachten hun afspraak te 
verplaatsen. Op deze manier proberen wij zo goed mogelijk te waarborgen dat u met een gerust  
hart naar de praktijk kan komen en dat wij u de optimale mondzorg kunnen bieden. 
 
7 belangrijke tips voor uw bezoek aan de praktijk: 
 

o Kom niet te vroeg (maar ook zeker niet te laat). 
o Kom alleen (indien dit niet mogelijk is, maximaal 1 begeleider) 
o U wordt vriendelijk, doch dringend verzocht een mondkapje te dragen (vanaf 13 jaar). 
o Desinfecteer u handen bij binnenkomst. 
o Poets uw tanden (en/of prothesen) thuis. 
o Houd 1,5 meter afstand. 
o Zijn er coronavirus gerelateerde klachten bij u of uw gezin? Stel uw afspraak even uit. 

Wij zullen u, zoals u van ons gewend bent met een glimlach, doch zónder handen schudden groeten! 

Zoals u kunt lezen, vragen wij u om onze praktijk te betreden met een mondkapje dat mond, neus en kin 
bedekt. Wij danken u alvast voor uw begrip en hopen u binnenkort, gezond en wel, in onze praktijk te 
mogen begroeten!  

 

Met zorgzame groet, 

Team 
De Hartog Mondzorg 


