
Beste mensen,  
 
We willen u graag via deze nieuwsbrief weer op de hoogte houden over de ontwikkelingen van 
Corona. We zijn trots op onze patiënten en de andere inwoners van Renkum en Heelsum, omdat 
zoveel mensen zich zo goed houden aan de afgesproken maatregelen! Daardoor neemt de snelheid 
van het aantal besmettingen af en kunnen ze het in de ziekenhuizen opvangen.  
 
Wat belangrijk blijft: wij zijn er voor u. Als u vragen heeft over gezondheidsklachten, bel ons. We 
denken graag mee!  
Het is belangrijk dat u niet spontaan langs komt. U mag altijd telefonisch contact met ons opnemen. 
 
Vanaf maandag 20 april zijn er een aantal kleine wijzigingen.  
Met luchtwegklachten: 
Als u belt omdat u klachten heeft van de luchtwegen en/of koorts en/of andere klachten, zal de 
huisarts inschatten wat er nodig is. Soms is telefonisch overleg met de huisarts voldoende.   
Als de huisarts vindt dat u gezien moet worden, krijgt u overdag een afspraak op de HuisartsenPost 
(Luchtwegspreekuur) in Ede. De huisarts maakt deze afspraak voor u. Onze huisartsen draaien daar 
bij toerbeurt mee, maar u kunt ook door een andere huisarts gezien worden.  
 
Zonder luchtwegklachten:  
Als u géén luchtwegklachten of koorts heeft, worden de vragen zoveel mogelijk telefonisch (of met 
beeldbellen/foto's) beantwoord. Als u gezien moet worden kan er een afspraak gemaakt worden in 
de praktijk aan de Groeneweg.  
 
Ook rijdt de huisarts nog huisbezoeken, als het niet telefonisch kan. Afhankelijk van de reden van het 
huisbezoek, zal de huisarts met of zonder beschermende kleding bij u thuis komen.  
 
 
Testen op Corona 
Er zijn langzaam meer testmogelijkheden op Corona. Deze blijven echter nog zeer beperkt in te 
zetten. Tot nu toe is het alleen nog voor opgenomen patiënten in het ziekenhuis en voor 
zorgmedewerkers met klachten (dat loopt via de bedrijfsarts en niet via ons).  
 
LSP 
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). 
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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. Zij bespreken met u hoe het gaat en zullen 
inschatten wat er nodig is om te doen. 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 ook telefonisch. Dit kan ook via beeldbellen.  
 
Nieuwe medewerkers 
We hebben 2 nieuwe medewerkers in ons team:  
Dokter Schuurman is huisarts in opleiding: Hij is arts en wordt begeleid door dokter van Andel en 
doet zijn opleiding tot huisarts vanuit het Radboudumc te Nijmegen.  
Dokter Betlem is een vaste waarnemend huisarts bij ons. Zij is al enkele jaren huisarts en werkt op 
woensdag en vrijdag.  
Ze zullen binnenkort iets meer over zichzelf vertellen in een nieuwsbrief!  
 
Aanwezigheid huisartsen vanaf mei 2020: 
Dokter van Andel:    dinsdag t/m vrijdag 
Dokter Otte:              maandag t/m woensdag 
Dokter van Reenen: maandag en donderdag 
Dokter Betlem:         woensdag en vrijdag 
Dokter Schuurman (huisarts in opleiding): maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.  
 
Samen kunnen we dit! Hou vol, blijf thuis en blijf gezond!  
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