
Geachte patiënt, ouder en/of verzorger. 
 
Na weken van “lockdown” gaan we heel rustig en voorzichtig weer aan de slag. De afspraak 
die U heeft blijft staan tenzij wij met u contact opnemen.  
 
In eerste instantie helpen we patiënten waarbij de beugel kapot is en patiënten waarbij er 
een reëel risico op problemen bestaat. 
 
Bij het maken van afspraken zullen wij u een aantal vragen stellen, op basis waarvan wij 
beslissen of er inderdaad een afspraak gemaakt kan worden.  
 
Wij kunnen niet iedere patiënt onmiddellijk helpen. 
 
Onze beroepsgroep adviseert, in samenspraak met het RIVM, om voorlopig terughoudend te 
zijn met het behandelen van risicopatiënten, dit zijn: 

- Patiënten van 70 jaar en ouder 
- Patiënten met risicofactoren, dit zijn: 

o Obesitas 
o Suikerziekte 
o Chronische afwijkingen aan longen, luchtwegen en of hartaandoeningen 
o Ernstige nieraandoeningen 
o Verminderde weerstand door ziekte of medicatie. 

 
 
Spelregels in de praktijk. 
Vanwege de Corona-crisis gelden er voorlopig een aantal regels: 

- Een patiënt komt alleen naar de praktijk.  
o Bij jonge kinderen mag er één begeleider mee. Uitzonderingen hierop kunnen 

alleen gemaakt worden in overleg. Ook de begeleider moet gezond zijn! 
o Indien meerdere mensen meekomen moeten zij buiten het ziekenhuis 

wachten. 
- Er wordt stipt op tijd gewerkt, dit betekent:  

o Je moet een nieuwe afspraak maken als je te laat komt.  
o Je moet buiten het ziekenhuis wachten als je te vroeg komt.  

- Handen desinfecteren 
o Voorafgaand aan het aanmelden moet je je handen eerst desinfecteren met 

de alcohol die naast het apparaat staat. 
- Er kan niet in de praktijk gepoetst worden, dit moet vooraf thuis gebeuren. 
- Jassen en tassen kunnen niet op stoelen of werkbladen in de praktijk gezet worden. 
- Heeft u vragen over de behandeling van uw kind, mail deze vraag dan naar de 

praktijk. Dan neemt de behandelend orthodontist contact met u op. 
 
Wij stellen uw gezondheid en die van onze medewerkers op de eerste plaats. 
Daarom vragen wij om uw begrip voor deze noodzakelijke maatregelen.  
 

De Alkmaarse Orthodontisten in het NWZ 


