NIEUWSBRIEF 6 april 2021
In deze nieuwsbrief onder andere: Wijziging prikpost, aanwezigheid artsen, afspraakherinnering.
Aanwezigheid huisartsen
Dokter van Andel is de komende weken niet aanwezig i.v.m. familieomstandigheden. De collega huisartsen
staan voor u klaar om u te helpen.
Dokter van Reenen-Klop gaat van 28 juni t/m 12 november met zwangerschapsverlof.
Zij wordt in die periode vervangen door dokter Reinards.
Mevrouw Reinards heeft eerder een jaar bij ons gewerkt en we zijn blij dat zij bij ons in die periode invalt!
Wijziging prikpost (bloedprikken)
Vanaf maandag 12 april wordt de prikpost bij ons in de praktijk verzorgd door ZGV Ede.
U kunt met een verwijzing van de huisarts en elk aanvraagformulier van elk ziekenhuis op afspraak terecht.
U kunt een afspraak maken bij onze assistente: 0317-312501 of 312439
Als u op het spreekuur bent bij onze praktijkondersteuner kan zij direct voor u een afspraak plannen.
Als u een aanvraag heeft meegekregen voor de SHO, is of wordt dit omgezet naar een aanvraag voor het ZGV.
Tegen de tijd dat u bloed komt prikken kunt u bellen om een afspraak te maken.
Afspraak herinnering
Vanaf nu kunnen wij een herinnering sturen voor uw afspraak in de praktijk. U krijgt dan 1 dag van tevoren een
email met de herinnering, hoe laat en bij wie u een afspraak heeft.
Enquête op de website
We zijn altijd bezig met verbetering van onze praktijk en onze zorg.
Vanaf deze week kunt u via onze website een enquête invullen over de praktijk en de huisarts(en).
Mocht u tevreden zijn of tips hebben voor verbetering, we horen het graag van u!
Nieuwe artsen in opleiding
Vanaf 3 mei t/m 28 juni komt een co-assistent in onze praktijk meelopen. Dit is een student in opleiding tot
basisarts, in de laatste fase van de opleiding. Dit is in samenwerking met het Radboudumc Nijmegen. De coassistent valt onder supervisie van de huisarts.
Vanaf 1 juni 2021 t/m 31 mei 2022 start een nieuwe huisarts-in-opleiding: mevr. Nijenhuis.
Zij volgt haar derde jaar van de opleiding tot huisarts in onze praktijk. Ze volgt haar opleiding aan het
Radboudumc Nijmegen en zij werkt onder supervisie van dokter van Andel.
COVID-19 / Corona
Er is veel nieuws over Corona en Corona-vaccinaties. Er zijn regelmatig veranderingen en wijzigingen.
Voor vragen en de actuele informatie hierover verwijzen we u naar: 0800-1351 of
https://www.thuisarts.nl/corona
en
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19
en
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirusvaccinatie?utm_campaign=coronavirus_vaccinatie&utm_source=coronavaccinatie.nl&utm_medium=redirect
Vakanties huisartsen:
Dokter Otte
26 april t/m 8 mei
Dokter van Reenen 3 t/m 8 mei
Dokter van Andel
8 t/m 15 mei
Herfstvakantie
Dokter Van Andel 16 t/m 24 oktober
Dokter Otte
23 t/m 30 oktober
Dokter Reinards
23 t/m 30 oktober

Zomervakantie
Dokter Otte
Dokter Betlem
Dokter van Andel
Dokter Reinards

14 aug t/m 5 september
24 mei t/m 11 juni
17 juli t/m 8 augustus
26 juli t/m 20 augustus

