
Mededeling corona-maatregelen 

Beste patiënt, 

 

Op advies van de mondzorgkoepels KNMT, ANT, NVM en ONT gaan we onze deuren 

tijdelijk sluiten om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen.  

Vanaf maandag 16 maart 2020 tot en met in ieder geval 5 april 2020 gaan 

we onze reguliere zorgverlening opschorten.  

We zullen uitsluitend spoedbehandelingen uitvoeren bij niet-corona patiënten. 

 

Onder spoed wordt verstaan:  

- Trauma (o.a. gevallen op gezicht waardoor de tanden afgebroken/ uitgevallen zijn) 

- Nabloeding na een behandeling 

- Acute / erge pijn 

 

Als dit bij u het geval is , verzoeken wij u eerst de onderstaande vragenlijst door te nemen. 

- Heeft u koorts? 

- Heeft u griep achtige verschijnselen? ( neusverkoudheid, keelpijn, hoesten) 

- Bent u afkomstig of heeft u gereisd door een inmiddels Corona-positief getest 

gebied? 

- Bent u in contact geweest met personen met deze kenmerken? 

Heeft u een “ja” geantwoord op een van deze vragen? Neemt u dan eerst contact op met uw 

huisarts/GGD. Geeft u dit alstublieft aan ons door. 

 

Voor de spoedbehandelingen kunt u ons dagelijks bereiken op ons reguliere telefoonnummer 

010-4669569, van 09.00-15.00 uur (op vrijdag van 09.00-12.00 uur). Buiten deze tijden kunt 

u de spoedgevallendienst Dental365 Rotterdam bereiken op telefoonnummer 085-1051760. 

Ter bescherming van u en onszelf geven onze tandartsen en medewerkers u even geen 

hand. We verwelkomen u wel met een stralende glimlach. 

 

We hopen op uw begrip en medewerking. 

Namens alle medewerkers van Tandartspraktijk Walenburgerplein, 
  

Tandartspraktijk Walenburgerplein 

Tel: 010-4669569 

Website: www.tpwp.nl 

E-mail: lokliem@tpwp.nl / ebudisantoso@tpwp.nl  
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Announcement corona policy 
 

Dear patient, 

 

As advised by the dental associations KNMT, ANT, NVM and ONT, we will temporarily close 

our clinic to prevent further spread of the corona virus.  

We will suspend our regular care provision from Monday March 16 

until at least April 5, 2020. 

We will only carry out emergency treatments for non-corona patients. 

 

Emergency means: 

- Trauma 

- Continued bleeding after treatment 

- Acute/severe pain 

If this is the case, we kindly request you to answer these questions first: 

- Do you have fever? 

- Do you have symptoms of influenza? (a cold, sore throat or coughing) 

- Have you been to or travelled through an area that has been tested positively on 

corona? 

- Have you been in touch with anyone with the above mentioned characteristics? 

 

Have you answered “yes” to any of these questions? Please first contact your GP or the 

GGD and let us know. 

 

For emergency treatments we can be reached on our regular phone number: 010 – 4669569 

(Mon-Thurs from 9 am – 3 pm, Fri from 9 am – 12 noon). After office hours, you can call the 

dental emergency service Dental365 Rotterdam at 085 - 1051760.  

In order to protect you and ourselves, we do not shake hands at the moment. We will 

welcome you with a bright smile as always. 

Thank you for your understanding and cooperation. 

On behalf of all staff members, 
 
Yours sincerely, 
  

Tandartspraktijk Walenburgerplein 

Tel: 010-4669569 

Website: www.tpwp.nl 

E-mail: lokliem@tpwp.nl / ebudisantoso@tpwp.nl  

 

http://www.tpwp.nl/
mailto:lokliem@tpwp.nl
mailto:ebudisantoso@tpwp.nl

