
3e bericht dd.  22 april 2020 in zake Covid-19 (Corona)  /  English version: see below    
Nieuwsbrief over hervatting van de mondzorg; bij wie dit mogelijk is en voor wie dit nog niet
het geval is. Verder laten we u weten wat u van ons kan verwachten, qua extra maatregelen
en zijn er enkele verzoeken van onze kant aan u. Lees s.v.p. de gehele brief.

Waarom hervatten wij de mondzorg?

De mondzorg was al voor de Corona crisis op een dermate hoog hygiënisch niveau dat het
verantwoord was om in tijden van een virus epidemie te kunnen werken. Uit onderzoek in Wuhan,
China en in Italië is gebleken dat tandartsen en het ondersteunend personeel heel weinig geïnfecteerd
zijn geraakt (0,47%). In Italië zijn er wel gevallen bekend, maar die waren terug te leiden tot sociale
contacten en niet tot werkcontacten. 

Van belang is dat er vooraf een duidelijke selectie plaatsvindt opdat mensen met ziekteverschijnselen
niet behandeld of gezien worden. Wij hanteren daarbij de uitgangspunten van het RIVM. Zij gaan er
van uit dat mensen die eventueel besmet zijn en geen ziekteverschijnselen hebben, zelf niet
besmettelijk zijn.  

Wie kan bij ons (nog) niet terecht?

1. Uiteraard dient iedereen die Covid-19 verschijnselen heeft of denkt te hebben thuis te blijven. Hen
wordt verzocht contact op te nemen met de huisarts bij ernstige klachten. Heeft u verschijnselen en
ernstige mondklachten dan kunnen wij u telefonisch helpen met evt. medicatie en indien nodig u
aanmelden bij het Coronacentrum Acute Mondzorg (CAM) waar momenteel 11 ROAZ - tandartsen
onder strikte voorzorgsmaatregelen in speciale centra werken.

2. Mensen met een verzwakte afweer of verminderde gezondheid. Hierbij wordt gedoeld op mensen
met ademhalingsproblematiek (COPD en of Astma), mensen die zwaarlijvig zijn of diabetes hebben,
hartzwakte hebben of zij die chemotherapie of afweer onderdrukkende medicatie gebruiken, zoals na
orgaan transplantatie, dan wel zij die een verminderde afweer hebben door bijv. het ontbreken van de
milt, of vanwege medicatie tegen rheuma of vanwege nierziekte. 

Voor deze patiënten geldt dat wij u in uw eigen belang moeten vragen langer geduld te hebben. Wij
hebben ons hele patiëntenbestand gescreend op deze eventuele problematiek en zullen wanneer u
belt voor het maken van afspraken deze gegevens steeds ter hand nemen. 

zie verder



Wie kan wel bij ons terecht?

Voor alle overige patiënten, die zich gezond voelen, geldt dat zij weer afspraken kunnen maken. Voor
hen die nog afspraken hadden is het verstandig contact op te nemen om deze te bevestigen, dan wel
te verplaatsen. We zullen actief de patiënten die de afgelopen 6 weken niet mochten komen bellen
voor afspraken. Wij gaan er op voorhand van uit dat behandelingen die reeds gepland stonden door
zullen gaan. Behandelingen bij patiënten met een verhoogd risico zullen echter worden afgezegd.
Reguliere controles komen iets later aan de orde. 

Wat is er voor u veranderd ?

We vragen u op tijd te komen, d.w.z. niet eerder dan enkele minuten tevoren, opdat er zo min mogelijk
mensen in de wachtkamer gelijktijdig hoeven te verkeren. Wij hebben het aantal stoelen in de
wachtkamer gehalveerd.  Wij doen ons best behandelingen niet te laten uitlopen en verder verzoeken
we u na de behandeling kortstondig te verblijven. Gaat u vooraf thuis naar het toilet en poets uw
tanden ook vooraf thuis.

Komt u zo veel mogelijk alleen. Als dat niet gaat, of wanneer dit echt onwenselijk is neemt u maximaal
1 persoon mee. Ouders kunnen maximaal met 2 kinderen gelijktijdig komen. Eventueel kunnen
overige kinderen een andere keer komen, dan wel verzoeken we u hen buiten / in de auto te laten
wachten.

We verzoeken u zich aan te melden met de QR- code van uw afspraakkaartje of afspraakbevestiging.
Tevens vragen wij u (en de eventuele noodzakelijke begeleider) bij binnenkomst de handen met zeep
te wassen. Daarna wordt u verzocht niet meer met de handen aan het gezicht, of telefoon te komen.
Wij hebben de tijdschriften in de wachtkamer met opzet verwijderd. 

U bent al lang van ons gewend dat we met handschoenen en mondkapjes werken en dat wij onze
handen frequent desinfecteren. Wat u mogelijk niet zag is dat wij regelmatig de deurkrukken en
trapleuningen desinfecteren. Verder dragen wij nu extra een veiligheidsbril of face shield. Ook werken
onze medewerkers volgens een aangepast rooster, zodat wij niet allen gelijktijdig opstarten, lunchen
en afsluiten.

Als u een afspraak heeft, maar toch klachten ontwikkelt kan de afspraak niet door gaan. Wij zullen
slechts mensen toelaten waarvan wij weten dat ze gezond zijn. Als u op één van de volgende vragen
'ja' antwoordt, verzoeken wij u om de afspraak te annuleren.

 Heeft u nu corona besmetting?
 Heeft u nu huisgenoten met corona?
 Bent u korter dan 2 weken genezen van corona?
 Heeft u één of meerdere van de volgende symptomen: verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn,

benauwdheid, koorts (>38C)?
 Heeft u huisgenoten met deze klachten?
 Bent u in thuisisolatie?
 Woont u in een verpleeghuis of instelling voor mensen met een verstandelijke beperking?
 Bent u verkouden door hooikoorts?

Afsluitend

Hopelijk gaat het goed met u en blijft dat zo. Zorg ondertussen goed voor elkaar en blijf uw tanden en kiezen
met aandacht poetsen met fluoride houdende pasta en blijf vooral stoken en ragen. Wilt u e.e.a. nazien dan
kan dat ook op de website:  https://www.vangilsenlie.nl/info/nieuws/

Met vriendelijke groet en tot ziens, 

Team Van Gils & Lie tandartsen

continue for the Englisch version



English version 

Why do we resume oral care?

Before the Corona crisis, oral care was at such a high hygienic level that it was responsible to be
able to work during times of a virus epidemic. Research in Wuhan, China and Italy has shown that
dentists and support staff have been infected very little (0.47%). There are known cases in Italy, but
these could be traced back to social contacts and not to work contacts.

It is important that there is a clear selection in advance so that people with symptoms are not
treated or seen. We apply the principles of RIVM. They assume that people who are possibly
infected and have no symptoms are not contagious themselves.

Who should not (yet) contact us?

1. Obviously everyone who has or thinks to have symptoms will stay at home. They are requested to
contact the doctor in case of serious complaints. If you should have symptoms and serious mouth
issues, we can help you by phone with any medication and, if necessary, register with the Corona
Center for Acute Oral Care (CAM), where currently 11 ROAZ dentists work in special centers under
strict precautions.

2. people with weakened defenses or reduced health. This refers to people with respiratory
problems (COPD and or Asthma), people who are obese, have heart weakness or who use
chemotherapy or immunosuppressive medication, such as after organ transplantation, or those who
have a reduced immune system e.g. due to the lack of the spleen, or due to medication against
rehuma or people with kidney disease.

For these patients, we must ask you in your own interest to be patient. We have screened our entire
patient file for risks and will always take this information into consideration when you call to make
appointments.

Who may contact us?

For all other patients who feel healthy, you can call us for appointments. For those who still had
appointments, it is recommended to confirm or to reschedule these appointments. We will actively
call patients who were not allowed to come at the appointments in the past 6 weeks. We assume
that treatments that have already been planned will continue. However, treatments in patients at
increased risk will be canceled. Regular checks will be discussed a little later.

What has changed for you in our dental office?

We ask you to arrive not more then a few minutes too early for social distancing. We have halved
the number of seats in the waiting room. We will be doing our best not to let treatments run out and
we request that you stay briefly after the treatment. Please use the toilet  and brush your teeth at
home beforehand.



see further

You will come alone as much as possible. If not, or if this is really undesirable, you may be
accompagnied by one person maximum. Parents can come with a maximum of 2 children
simultaneously. Other children may come another time, or we request you to let them wait outside /
in the car.
We request you (and any necessary companion) to wash your hands with soap upon entering.
Thereafter you are requested not to come into contact with your face or phone. We deliberately
removed the magazines in the waiting room.

You have long been used to us wearing gloves and face masks and that we disinfect our hands
frequently. What you may not have seen is that we regularly disinfect the door handles and
banisters. We also now wear extra safety glasses or face shield. Our employees also work
according to an adjusted schedule, so that we do not all start up, have lunch and close at the same
time.

If you have an appointment, but still develop complaints, the appointment will be canceled. We will
only allow people we know to be healthy. If you answer 'yes' to one of the following questions, we
request you to cancel the appointment.

• Do you actually have corona contamination?
• Do you actually have roommates with corona?
• Have you been cured of corona for less than 2 weeks?
• Do you have one or more of the following symptoms: cold, sneezing, cough, sore throat,

shortness of breath, fever (> 38C)?
• Do you have roommates with these complaints?
• Are you in home insulation?
• Do you live in a nursing home or institution for people with intellectual disabilities?
• Do you have a cold from hay fever?

Hopefully you are doing well and will remain so. In the meantime, take good care of each other and
continue to brush your teeth carefully with fluoride-containing tooth paste and, above all, keep
brushing.

Kind Regards,

Team Van Gils & Lie tandartsen


