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NIEUWSBRIEF december 2020 

Als Praktijk HuisartsenZorg Groeneweg staan wij met ons hele team voor u klaar. Ons motto is: HuisartsenZorg is Teamzorg!  

 

25 december 2020 t/m 3 januari 2021 Praktijk gesloten 

Voor spoedgevallen kunt u terecht bij 
Huisartsenpraktijk Heelsum 
Utrechtseweg 47 – 6866 CJ te Heelsum 
0317 – 31 33 22 (bij spoed kies 1) 

Als u medicijnen nodig heeft en dit kan echt niet wachten tot 4 januari, kunt u rechtstreeks naar Apotheek Renkum 

 

Griepvaccinatie en pneumokokken vaccinatie 
Alle vaccinaties zijn gegeven en het is goed verlopen. Heel veel dank voor uw begrip en dat iedereen een mondkapje droeg en 
goed afstand hield!  

Corona 
Op dit moment merkt iedereen de toename van de maatregelen, nu we allemaal in een lock-down zitten.  
Helaas hebben we van dichtbij gezien, hoe ziek iemand kan worden van een besmetting van Corona en hoeveel beperkingen en 
nasleep de infectie kan hebben.  

We willen u ALLEMAAL dan ook vragen s.v.p. echt rekening te houden met de afspraken:  

-Blijf thuis bij klachten (verhoging (>38 graden), hoesten, verkouden, benauwdheid, keelpijn, geen reuk/smaak). DOE GEEN 
BOODSCHAPPEN, VRAAG AAN IEMAND OM DIT TE DOEN 
-Houd 1,5 meter afstand 
-Vermijd drukte 
-Draag een mondneusmasker op de juiste wijze en vervang het regelmatig 

We willen u nog altijd vragen, om altijd eerst te bellen met de assistente en niet zomaar langs te komen.  

Veel contacten met onze medewerkers gaan nog telefonisch. Als het nodig is dat u gezien wordt, kan dit op een veilige manier 
ingepland worden. We houden rekening met een ruime planning. Er kunnen maximaal 8 personen in de wachtkamer. Mensen 
die een afspraak krijgen zonder luchtwegklachten worden apart gezien van mensen die Corona-verdachte hebben. In de 
wachtkamer komen géén mensen met luchtwegklachten. Mensen die Corona-verdachte klachten hebben, worden via een 
andere ingang binnengelaten en in een aparte kamer beoordeeld. U hoeft zich dus geen zorgen te maken als u in de praktijk een 
afspraak krijgt.  

Betty met pensioen 
Betty is gestopt en heeft een hartverwarmend afscheid gehad. Ze bedankt iedereen voor alle attenties en hartelijke woorden. 

Emailadres 
Wilt u uw emailadres en mobiele telefoonnummer doorgeven aan de assistente als dit nog niet bekend is?  
Dit is een eenvoudige manier om u te bereiken (algemene informatie en verwijsbrieven). We willen graag milieubewuster 
werken door minder papier te printen. Als uw mailadres of mobiele nummer wijzigt, wilt u dit dan ook doorgeven?  

We wensen iedereen hele goede feestdagen, 

 een mooie en rustige jaarwisseling en een gezond 2021!  
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We staan vanaf 4 januari weer volledig voor u klaar. 
 
 


