
Beste mensen,  
 
In deze nieuwsbrief willen we u op de hoogte houden over de ontwikkelingen van Corona en de 
werkwijze in onze praktijk. Vanaf 11 mei worden in Nederland een aantal maatregelen in soepeler. 
 
De basis afspraken blijven voor iedereen 

• Was vaak uw handen. 

• Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog. 

• Gebruik papieren zakdoekjes om uw neus te snuiten en gooi deze daarna weg. 

• Schud geen handen. 

• Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen. 

• Werk zoveel mogelijk thuis  

 
Bent u ziek? 

• Blijf thuis bij verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest 
of verhoging tot 38 graden Celsius. 

• Heeft u ook koorts en/of benauwdheid? Dan blijven ook huisgenoten thuis. Als u 24 uur lang geen 
klachten heeft, mag u weer naar buiten.  

 
We vinden het belangrijk dat u weet, dat u ons altijd kunt bellen als u vragen heeft over uw 
gezondheid. Bel ons, kom niet spontaan langs.  
 
Assistentes 
De assistentes zijn speciaal opgeleid om u te helpen. Door vragen te stellen, kunnen zij met u mee 
denken wat er in uw situatie nodig is. Soms kunnen zij u advies geven waarmee u verder kunt.  
 
Huisarts 
Soms is het nodig dat u de huisarts spreekt. Als het mogelijk is, doet de huisarts dit nog steeds zoveel 
mogelijk telefonisch. Dan zal de assistente met u afspreken wanneer de huisarts u terugbelt. Wat ook 
mogelijk is, om een afspraak te krijgen voor “beeldbellen”. Dan kunnen de huisarts en u elkaar zien, 
waarbij de huisarts ook mee kan kijken als dit nodig is. Bijvoorbeeld bij een wond of een vlekje. 
 
Als blijkt dat het niet telefonisch kan, dan kan er een afspraak gemaakt worden op het spreekuur.  
 
De praktijk is veilig om te bezoeken (op afspraak!)  
Wij zorgen ervoor dat mensen die een afspraak krijgen in de praktijk, met voldoende afstand in 
schone ruimtes komen, zodat er geen risico is om naar de praktijk te komen.  
 
Vanaf 11 mei zullen ook mensen met klachten van de luchtwegen weer beoordeeld worden door 
ons. Er zal zoveel mogelijk telefonisch advies gegeven worden. Als het nodig is dat iemand gezien 
moet worden met koorts en/of klachten van de luchtwegen, zullen we dit op een apart tijdstip 
plannen zodat er geen andere mensen in de praktijk zijn. Er is ook een aparte ingang voor 
vrijgemaakt. Het zal dus niet meer via de HuisartsenPost Ede gaan.  
 
Als de huisarts u ziet of thuis bezoekt in verband met luchtwegklachten, dan zal de huisarts 
beschermingsmaterialen dragen (een bril, een masker, een schort en handschoenen). Dit is om de 
verspreiding van het corona-virus nog altijd zoveel mogelijk tegen te gaan.  
 
 
 



SHO bloedprikken 
Vanaf 12 mei kan er weer af en toe bloedgeprikt worden in onze praktijk. Dit kan alleen als de 
huisarts vindt dat dit nodig is. Het is fijn dat het weer dichterbij huis kan als het nodig is. Ook hier 
geldt: het kan alleen als er géén luchtweg klachten zijn en / of geen koorts.  
 

Onze praktijkondersteuners  
Marie-José van der Linde en Miriam Bruil bellen u voor een controle voor uw diabetes, COPD of 
bloeddruk. Ook bellen ze zoveel mogelijk ouderen om te horen hoe het gaat. De meeste adviezen 
kunnen telefonisch. Dat is wennen voor iedereen maar het is prettig om in contact te blijven met 
elkaar. Er kan ook ter sprake komen wat uw wensen zijn voor opname en behandelingen in het 
ziekenhuis, zodat we rekening kunnen houden met wat u wél en niet wilt.  
 
Onze praktijkondersteuners GGZ  
Eelco Schaap en Prisca Poll houden hun gesprekken telefonisch. Dit kan ook via beeldbellen. Bij 
uitzondering, indien het noodzakelijk is én iemand geen luchtwegklachten of koorts heeft, kan er een 
afspraak op het spreekuur gemaakt worden.  
 
Aanwezigheid huisartsen vanaf mei 2020: 
Dhr van Andel:  dinsdag t/m vrijdag 
Mevr Otte:  maandag t/m woensdag 
Mevr van Reenen:  maandag en donderdag 
Mevr Betlem:          woensdag en vrijdag 
Dhr Schuurman (huisarts in opleiding): maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.  
 
LSP: toestemming voor inzage in het dossier door de huisartsenpost 
Recent hebben we een bericht gestuurd naar iedereen, bij wie de keuze voor de aansluiting op het 
LSP nog niet bekend was. Er zijn vele reacties hierop gekomen, waarvoor onze dank!  
Sinds 16 april is landelijk geregeld, dat bij iedereen waar de keuze nog niet bekend is, toch in de 
noodzakelijke gegevens gekeken kan worden als iemand op de huisartsenpost beoordeeld wordt. Op 
dat moment wordt eerst toestemming gevraagd.  
 
Als u uw keuze door wilt geven kan dit online via https://www.volgjezorg.nl/toestemming of door 
het formulier in te vullen en naar ons te sturen (per mail of post). 

Toestemming voor uitwisseling medische gegevens | Volgjezorg 

Zorgaanbieders mogen je medische gegevens alleen bekijken als dat nodig is voor je behandeling. En 

alleen met jouw toestemming. Regel het nu! 

www.volgjezorg.nl 

 
 
Hou vol, blijf zoveel mogelijk thuis, houd afstand en blijf gezond!  
Samen kunnen we dit!  
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