Samen
zoeken
mogelijkheden

naar

Geachte patiënt,
Vanuit de overheid geldt vanaf nu het dringende advies om over
te gaan tot het dragen van niet medische mondkapjes in alle
publieke binnenruimtes. Voor uw en onze veiligheid verzoeken
wij patiënten en begeleiders om een niet medisch mondmasker te
dragen in onze wachtruimte. Gaat u als begeleider mee de
behandelkamer in? Wilt u dan uw mondmasker ophouden? Alleen
samen kunnen we COVID-19 bestrijden!
Daarnaast hanteren wij de volgende regels:
* Onze praktijk is alleen te bezoeken op afspraak.
* Poets uw tanden thuis.
* Kom op tijd, niet te vroeg, maar ook niet te laat.
* U verblijft zo kort mogelijk in onze praktijk.
* Voordat u de behandelkamer betreedt, desinfecteert u uw
handen (desinfectiemiddel aanwezig in de wachtkamer).
* Houdt 1,5 meter afstand van onze medewerkers.
* Er mag maximaal 1 begeleider mee de behandelkamer in.
* Betaalt u direct na uw bezoek? Dan graag contactloos
betalen.
Wilt u in de volgende gevallen uw afspraak afzeggen?
* U heeft klachten als verkoudheid, niezen, keelpijn,
benauwdheid, hoesten of koorts (37,5 of meer). Dit geldt ook
als uw huisgenoten deze klachten hebben.
* U (of één van uw huisgenoten) heeft nu corona.
* U bent korter dan 2 weken geleden genezen van corona.
* U bent in thuisisolatie.
Dank u wel voor uw medewerking.
Team CBT Zuid-Holland

Het Centrum Bijzondere Tandheelkunde (CBT) Zuid-Holland biedt
tandheelkundige zorg aan mensen die meer aandacht nodig hebben
bij de tandarts. Uw eigen tandarts, uw huisarts en ook overige
zorgverleners kunnen u verwijzen naar CBT Zuid-Holland om met
ons samen te zoeken naar mogelijkheden die aansluiten bij uw
omstandigheden.
CBT Zuid-Holland heeft drie vestigingen met elk een eigen team
van tandartsen, mondhygiënisten en tandartsassistenten.
Gedragsdeskundigen en anesthesisten van ASN zijn nauw
verbonden met de teams.
Met geduld, kennis en creativiteit wordt bekeken of en hoe we
uw hulpvraag kunnen omzetten in een plan van aanpak.

CBT Zuid-Holland ondersteunt de Pauluskerk in Rotterdam,
Dokters van de Wereld en Stichting De WesterCirkel.
Meer informatie?
Pauluskerk: www.pauluskerkrotterdam.nl
Dokters van de Wereld: www.doktersvandewereld.nl
Stichting De WesterCirkel: www.dewestercirkel.nl

“Wie gelukkig is, voelt de wereld in ruimte en tijd groot,
diep en onuitputtelijk. Wie gelukkig is, leeft in een wereld
van mogelijkheden.” (Leo Apostel – Vlaams filosoof)

