
NIEUWSBRIEF 14 november 2021 

 
In deze nieuwsbrief onder andere: Toename CORONA en uitval personeel in de praktijk 
   
Toename Corona besmettingen 
Ook bij ons in de praktijk neemt het aantal besmettingen met Corona weer fors toe. Dit zien 
wij ook dichtbij, zowel in onze gemeente als ook in onze praktijk.  
 
In de praktijk vragen we u weer meer rekening te houden met de basis afspraken:  

- Houd 1,5 meter afstand 
- Draag een mondneusmasker 
- Kom zoveel mogelijk alleen, tenzij het echt niet anders kan 
- Desinfecteer bij binnenkomst uw handen  

 
We merken dat veel mensen met klachten een zelftest doen. Dit is goed, maar niet 
voldoende.  

Als u klachten heeft: verkoudheid, keelpijn, loopneus, hoesten, reuk/smaakverlies, koorts: 
laat u testen bij de GGD. 

 
Als een zelftest positief is, is de kans groot dat u corona heeft.  
Als een zelftest negatief is, is er nog steeds grote kans dat u toch corona heeft. De 
betrouwbaarheid is beperkt. 
Daarom bij klachten: maak een afspraak bij de GGD voor een test. 
 
We merken dat de drukte in de praktijk ook fors toeneemt, terwijl de bezetting in het team 
onder druk staat. Soms valt een assistente uit, soms een huisarts. Soms zelfs meerderen 
tegelijk. Dit betekent dat we met minder mensen hetzelfde werk moeten doen.  
 
U zult merken dat de wachttijd aan de telefoon langer is dan gebruikelijk. Soms zal de 
praktijk beperkt bereikbaar zijn, alleen voor spoed. Onze assistente zal vragen stellen, om in 
te schatten hoe snel iets beoordeeld moet worden. Spoed kan altijd dezelfde dag. Andere 
dingen zullen later gepland (moeten)worden.   
 
We vragen uw begrip en uw geduld. We doen ons best om iedereen zo goed mogelijk te 
helpen. Het betekent, dat we niet alles dezelfde dag kunnen oplossen of beantwoorden. Er 
zullen meer contacten telefonisch gaan.  
Herhaalrecepten kunt u het beste via de herhaalreceptenlijn inspreken.  
 
We worden veel gebeld met vragen over Corona en Corona vaccinaties.  
Deze vragen horen niet bij ons thuis en daar kunnen we u niet bij helpen.  
Daarvoor kunt u bellen met 0800 – 1351 
 
Wij kunnen helaas niets voor u doen betreffende een afspraak bij de GGD.  
 
 
 
 



 


