
Onze praktijk (2018), Helvoirtseweg 183A, Vught
Onze nieuwe praktijk aan de Helvoirtseweg is in 2018 geopend. Deze is  
ontworpen en geëquipeerd volgens de laatste normen en met het oog  
op toekomstige eisen.
Zo hebben wij o.m. ruime afgesloten behandelkamers met een  
geavanceerd veilig luchtbehandelingssysteem, gescheiden looproutes voor 
patiënten en zorgmedewerkers, een geheel nieuwe sterilisatie afdeling met 
digitale procesregistratie, individuele instrumenten-cassettes en een set 
steriele behandelapparatuur voor iedere patiënt afzonderlijk. 
Als team werken wij volgens een omschreven kwaliteitssysteem met  
protocollen om alle processen in onze mondzorg optimaal te laten verlopen.

Extra voorzorgsmaatregelen vanaf 22 april:
• Op de eerste verdieping hebben wij speciaal 4 afzonderlijke kamers ingericht als wachtkamer voor telkens 1 à 2 personen.
• Onze wachtkamer gelijkvloers wordt nog maar voor één wachtende patiënt gebruikt (die moeilijk ter been is).
• In de praktijk zijn looproutes aangegeven, die gevolgd worden.
• Bij binnenkomst staat in de hal een pilaar voor uw handdesinfectie. Daarna kun u zich melden bij de receptioniste,  

die u begeleidt naar één van de wachtkamers. Zij haalt u ook weer op om te begeleiden naar de behandelkamer.
• In de behandelkamer wordt de Corona-vragenlijst met u besproken. Na spoeling van uw mond kan het onderzoek/behandeling 

beginnen.
• De vervolgafspraak wordt in de behandelkamer al met u gemaakt, zodat er verder geen contact meer nodig is bij het weggaan.
• Omdat de receptioniste door de coronamaatregelen bezig is met patiëntenbegeleiding van wachtkamer naar behandelkamer,  

verzoeken we het contact met de receptie zo veel mogelijk per e-mail te laten verlopen.
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Informatie Tandartsenpraktijk in verband met COVID-19 (Corona)
Beste patiënten, geachte heer/mevrouw,

Hopelijk gaat het goed met u in deze bijzondere tijd van COVID-19.  
Het raakt ons allemaal in ons dagelijks leven en ook in ons werk.
Onze tandartsenpraktijk volgt de voorschriften van de overheid en van de gezondheidszorg op de voet. 
Zo hebben wij van 16 maart tot 22 april 2020 elke dag in onze praktijk klaargestaan om spoedeisende  
klachten van onze patiënten te behandelen. 
Op 22 april hebben wij het groene licht gekregen van de overheid en van Volksgezondheid om de reguliere  
patiëntenzorg weer te beginnen, voor patiënten die geen klachten hebben i.v.m. COVID-19 (o.a. verkoudheid, 
niezen, hoesten, keelpijn, benauwdheid, koorts (meer dan 380C) of huisgenoten/gezinsleden met deze  
symptomen).
Door deze openstelling van de praktijk wordt zoveel mogelijk voorkomen dat het gebit achteruit kan gaan  
en niet de adequate mondzorg krijgt die het behoeft. 
Hierbij informeren wij u graag in het kort over onze mondzorg en de extra voorzorgsmaatregelen.

Met vriendelijke groet,  
Team Tandartsenpraktijk Van der Geld Schormans


