Nieuwsbrief Tandheelkundig Centrum De Witte Brug
Papendrecht, 23-04-2020
Geachte heer/mevrouw,
Hopelijk gaat het goed met u en uw naasten en komt u in deze angstige en onzekere
tijden de dag goed door. Het nieuwe Covid19-virus heeft eenieder onaangenaam verrast
en heeft tot extreme maatregelen van onze overheid geleid. Vele bedrijven en instanties
hebben noodgedwongen de deuren met onmiddellijke ingang moeten sluiten. Wij hebben
in samenspraak met onze beroepsorganisatie KNMT, het RIVM en de overheid gemeend
deze aanpak te moeten ondersteunen. Dit alles om de snelle verspreiding van het virus in
te dammen en een controleerbare situatie in de ziekenhuizen na te streven.
Op dit moment lijkt er een structurele daling zichtbaar in het aantal ziekenhuisopnamen en
de bezetting op de Intensive Careafdelingen. Dit heeft ertoe geleid dat de overheid kleine
versoepelingen heeft kunnen doorvoeren. Zo zullen de kinderen na de meivakantie weer
naar school gaan en mogen wij onze deuren weer voor u openen.
De overheid heeft de tandartsen hiervoor geselecteerd omdat onze beroepsgroep al vele
jaren volgens zeer strenge richtlijnen met betrekking tot infectiepreventie werkt. Al onze
apparatuur is ontwikkeld en ontworpen om het risico op infectie te minimaliseren. Deze
expertise om op een veilige manier te werken geeft ons nu de mogelijkheid om weer voor
u klaar te staan.
Het betreft niet enkel noodzorg maar ook voor reguliere mondzorg bent u vanaf

a.s. dinsdag 28 april van harte welkom bij uw tandarts, mondhygiëniste
of preventie-assistent.
Afspraken maken is momenteel alleen telefonisch mogelijk omwille van een aangepaste
interne planning. Tevens kunnen we u telefonisch beter informeren over ons nieuwe
beleid. Dit kan betekenen dat we u aanvullende informatie vragen bij het maken van een
afspraak. Na het maken van de afspraak ontvangt u een paar dagen van tevoren een
herinnering per email met daarin nogmaals de uitleg, zodat u alles nog eens rustig kan
lezen.
Het is wellicht goed om te vermelden dat we behalve de reguliere richtlijnen ook Covid19specifieke richtlijnen naleven. Deze zijn ook terug te lezen in de herinnerings-email.
Voor nu hopen we u voldoende te hebben geïnformeerd en indien u vragen heeft kunt u
gedurende openingstijden contact opnemen met een van onze medewerkers.
Wij streven naar een veilige omgeving voor u en onszelf en vragen daar uw medewerking
en begrip voor. Graag staan we voor u en uw gebit klaar.
Met vriendelijke groeten en tot snel,
Team De Witte Brug

