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COVID-19 Richtlijnen 
Geachte patiënt,  

De COVID-19 pandemie verplicht ons de een aantal maatregelen te nemen zodat er veilig 
gewerkt kan worden. Gelieve het volgende in acht te willen nemen bij uw bezoek aan onze 
praktijk : 

- Enkel patiënten die een afspraak hebben kunnen de praktijk binnenkomen. U kan 
een afspraak maken via 016/23.05.84. 

- U kan enkel behandeld worden indien u de vragenlijst betreffende COVID-19 vooraf 
waarheidsgetrouw heeft ingevuld en terug aan ons heeft bezorgd één dag voor de 
afspraak secretariaat@thkcentrum.be of de ingevulde lijst met u meebrengt. U kan 
deze lijst terugvinden op de website (www.thkcentrum.be). 

- Gelieve de praktijk enkel te betreden indien u in het bezit bent van een masker. 
Indien u geen masker heeft mag u de praktijk niet binnenkomen. 

- Het is aan te raden om u warm te kleden (jas of dekentje meebrengen) aangezien er 
met open vensters dient te worden gewerkt. 

- U brengt enkel uw identiteitskaart en bancontactkaart mee in de praktijk en 
eventueel uw smartphone. Alle andere persoonlijke bezittingen blijven buiten ons 
gebouw. 

Procedure: 

1. Gelieve bij aankomst in de auto te wachten of op de stoelen opgesteld in de garage. 

2. De assistente of tandarts zal u verwittigen wanneer u de praktijk mag betreden. Ga 
vervolgens naar de voordeur. 

3. Enkel de patiënt wordt toegelaten tot de praktijk. Een eventuele begeleider moet 
buiten de praktijk blijven wachten, uitgezonderd de begeleider van jonge kinderen of 
hulpbehoevende personen. 

4. Na het aanbellen, komt u binnen en gaat u uw handen wassen in de tussenruimte. 
Opgelet: toiletbezoek is NIET mogelijk. 

5. U belt nogmaals aan bij de tussendeur die u na ontsluiting toegang geeft tot de 
wachtkamer. 

6. U desinfecteert hier uw handen met de alcoholgel en wacht op de assistente/ 
tandarts om u in de behandelzone toe te laten. U raakt hierna NIETS meer aan. U 
begeeft zich NIET naar de balie. 

7. Bij het verlaten van de praktijk wast u terug uw handen en verlaat u het gebouw. 
 


