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Het coronavirus (COVID-19) krijgt meer en meer impact op het dagelijks leven, dus ook een 
bezoekje aan de tandarts, mondhygiënist of orthodontist is vanaf nu geen vanzelfsprekendheid 
meer. 

Praktijken verlenen alleen nog zorg bij spoedgevallen
Alle mondzorgverleners is geadviseerd om tot en met 28 april aanstaande alleen nog 
spoedeisende klachten te behandelen. Zoals bekend is het op dit moment van het grootste belang 
om sociale contacten zoveel mogelijk te beperken en daarmee de verspreiding van het virus af te 
remmen. Daarom kan een afspraak voor bijvoorbeeld controle en tandsteen verwijderen wel even 
wachten.

Wat is een spoedgeval?
Een groot aantal patiënten heeft te kennen gegeven hun implantaten bij het Centrum Implantologie 
Parodontologie Amstelveen (CIPA) te willen laten controleren en veel tandartsen hebben 
aangegeven de verantwoordelijkheid voor nazorg graag bij CIPA te willen onderbrengen. Wij 
kunnen deze nazorggroep spoedeisende zorg op het gebied van tandvlees- en 
implantaatproblemen bieden. Patiënten die langer dan twee jaar niet voor nazorg zijn verschenen 
hebben we ondergebracht in ons archief, maar kunnen wel weer opnieuw worden verwezen door 
hun tandarts. Bel dan altijd eerst de tandarts voor overleg, ook als je verkoudheidsklachten hebt of 
(mogelijk) besmet bent met het coronavirus.

Centrum Implantologie Parodontologie Amstelveen telefonisch bereikbaar
In de periode tot en met 6 april zijn we voor spoedeisende vragen bereikbaar op onze noodlijn  
06-25092662.

Omdat het virus van mens tot mens overdraagbaar is, gelden de volgende simpele regels:
1. Schud geen handen
2. Was je handen regelmatig met zeep; ook goed tussen je vingers. Reinigen met 

desinfecterende gel is ook prima
3. Raak je ogen, mond en neus zo min mogelijk aan
4. Nies of hoest in je elleboog of gebruik papieren zakdoekjes en gooi die direct daarna weg

De meest recente informatie over het coronavirus staat op de site van het RIVM en van de 
Rijksoverheid. Met vragen over het coronavirus kan iedereen ook terecht bij het 
publieksinformatienummer 0800-1351.
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