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NIEUWSBRIEF 15 maart 2020 – Update COVID-19 (Corona virus) 
 
 

Beste mensen,  
 
De ontwikkelingen rond het beheersen van de verspreiding van het COVID-19 (Corona virus) gaan snel.  
Hierbij een update van de maatregelen die in de regio zijn genomen en vanaf maandag 16 maart gelden.  
 
Scholen zijn gesloten, horeca gelegenheden gaan dicht en de zorg wordt ingericht om vooral alle 
spoedgevallen goed te kunnen blijven opvangen. Om de besmetting en verspreiding te beperken is het 
belangrijk dat iedereen zoveel mogelijk thuisblijft en zo min mogelijk sociale contacten heeft.  
 
Alle huisartspraktijken, dus ook onze praktijk, gaan zorgen voor de telefonische inschatting van de vragen 
van iedereen.  
 
Wij gaan centraal spreekuur doen op de Spoedpost Huisartsen te Ede, óók overdag.  
 
Een dringende vraag aan u allemaal is: KOM NIET NAAR DE PRAKTIJK maar bel ons bij problemen/vragen.  
  
 
De assistente zal uw vragen beantwoorden en inschatten wat er op dit moment nodig is.  
Er zijn géén reguliere spreekuren en controles meer. Alle zorg die kan wachten, wordt uitgesteld. Het kan 
zijn dat u hierover wordt gebeld.  
De assistente zal u advies geven of zij plant een telefonische afspraak bij de huisarts. U wordt dan 
teruggebeld.  
 
 
Bij luchtwegklachten, hoesten, verkouden met of zonder koorts, is het beste om thuis uit te zieken.  
Als u erg ziek of benauwd bent, belt u met de praktijk. De huisarts bepaalt of u gezien moet worden. Als dit 
zo is, regelt uw eigen huisarts een afspraak op de Spoedpost Huisartsen te Ede.  
 
 
We doen ons best u zo goed mogelijk te woord te staan.  
Het kan zijn dat u wat langer dan normaal in de wacht staat. We hopen op uw begrip en geduld, de 
assistentes doen hun uiterste best om iedereen zo goed mogelijk te helpen!  
 
    Team HuisartsenZorg Groeneweg 
 


