COVID-19
COVID-19 EN UW AFSPRAAK
Momenteel zitten we in een COVID-19 (Coronavirus) pandemie. Wij willen u ervan
verzekeren dat uw en onze veiligheid de hoogste prioriteit heeft. Lees de brief goed door en
neem contact op bij vragen!
Indien:
• u of uw huisgenoten/familieleden bewezen corona hebben
• u of uw huisgenoten/familieleden in thuisisolatie zijn geplaatst
• u korter dan 2 weken genezen bent van corona of in een risicogebied bent geweest
• u corona symptomen heeft (verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn en/of koorts (38 graden)
• uw huisgenoten/familieleden een/meerdere van bovenstaande corona klachten hebben
• woont u in een verpleeghuis of instelling voor mensen met een verstandelijke beperking
vragen wij u uw afspraak (tot nader orde) uit te stellen
Bij spoedklachten kunnen wij u verwijzen naar een Coronacentrum Acute Mondzorg (CAM)
daar kunnen ze u helpen.
INDIEN U EEN VAN ONDERSTAANDE AANDOENINGEN HEEFT EN/OF 70+ BENT:
• chronische hartaandoeningen • diabetes mellitus • nieraandoeningen die leiden tot
dialyse of niertransplantatie • verminderde weerstand tegen infecties door: medicatie autoimmuun ziekten, metabole ziekten, afweerstoornissen, functionele miltafwijkingen
(asplenie) chemoen/of bestraling bij kankerpatiënten, orgaantransplantaties, onbehandelde
Hiv infectie, BMI > 40
is behandeling mogelijk. Wij kunnen samen met u beoordelen of een behandeling haalbaar
is of aangepast moet worden. U bent dan namelijk vatbaarder voor het oplopen van

COVID-19 en het verloop kan ook ernstiger zijn.
OVERIGE PATIËNTEN ZIJN WELKOM MAAR LEES ONDERSTAANDE GOED DOOR:
Controleer maximaal 48 uur voor uw daadwerkelijke afspraak onderstaande vragenlijst:
1. Hoest u, bent u neusverkouden of is uw temperatuur hoger of gelijk aan 38 graden Celsius?
2. Bent u in een risicogebied geweest en/of bent u gevraagd om zelf in isolatie te gaan?
3. Hoest iemand in uw huishouden, is iemand neusverkouden of is de temperatuur hoger of
gelijk aan 38 graden of zijn ze in een risicogebied geweest en/of is hun gevraagd in isolatie
te gaan?
Beantwoordt u één van bovenstaande vragen met JA, stel dan uw afspraak uit!
Beantwoord u alle vragen met NEE, dan kan uw afspraak gewoon doorgang

TIJDENS UW AFSPRAAK
- kom niet te vroeg, kom niet te laat.
- we nemen meer tijd voor patiënten zodat u zo min mogelijk mensen treft
- kom pas op de afgesproken tijd naar binnen
- wacht eventueel even in de auto tot het tijd is
- geen contante betalingen

CLEAN ROOM POLICY
- houd altijd 1.5 meter afstand van andere patiënten en/of de balie
- het toilet is niet beschikbaar in COVID-19 tijd
- behandelplannen en begrotingen ontvangt u digitaal
- verwijzingen ontvangt u digitaal

HYGIËNE
- we hebben voldoende beschermingsmiddelen
- we reinigen volgens richtlijnen RIVM/WIP
- we dragen face shields bij boren / reinigen
- we ventileren maximaal

TRIAGE
- we werken met een triagesysteem
- we stellen bij élke patiënt dezelfde vragen
- we beoordelen of we u passend van dienst kunnen zijn
- we verwijzen u naar het Coronacentrum Acute Mondzorg (CAM) indien nodig
- we passen behandelingen / bescherming aan waar nodig
- we verminderen consistent de verspreiding van COVID-19
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