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Beste patiënten,  

Deze nieuwsbrief is bedoeld om u op de hoogte te brengen van de laatste ontwikkelingen rond het  
corona-virus en de maatregelen die wij als huisartsenpraktijk hebben genomen om de verspreiding 
van het virus zo gecontroleerd mogelijk te laten verlopen. Lees dit bericht alstublieft goed. 

Voor vragen over het corona-virus kunt u terecht op thuisarts.nl en rivm.nl of contact opnemen met 
het RIVM op telefoonnummer 0800-1351. In de huisartsenpraktijk wordt NIET getest op het 
corona-virus. 

De belangrijkste maatregel is dat u als u luchtwegklachten (loopneus, verkoudheid, niezen, 
hoesten, keelpijn en/of benauwdheid) en/of koorts > 38 graden hebt, u NIET naar de 
huisartsenpraktijk of het inloopspreekuur mag komen. Neem telefonisch contact op met de 
assistente. 

 We proberen zoveel mogelijk telefonische afspraken met de huisartsen te maken, alleen 
als het voor de beoordeling van de klacht noodzakelijk is fysiek op het spreekuur te komen, 
mag u na telefonisch overleg met de assistente naar de praktijk komen. 

 De controle-afspraken met de praktijkondersteuners worden omgezet naar een telefonische 
afspraak. De praktijkondersteuner zal met u afspreken hoe de komende tijd vervolg zal 
worden gegeven aan de controles. 

 Als u een fysieke afspraak krijgt bij de huisarts, dan verzoeken wij u op tijd en alleen te 
komen. Als u afhankelijk bent van hulp, dan is dit uiteraard toegestaan. Kinderen mogen 
onder begeleiding van één ouder/verzorger komen. Deze maatregel treffen wij om zo min 
mogelijk mensen bijeen te hebben in de wachtruimte. 

 We proberen zo min mogelijk patiënten naar de praktijk te laten komen. Herhaalrecepten 
kunnen online worden aangevraagd en lege doosjes kunnen in de brievenbus van Schans 
28 worden gedaan.  
 

Luchtwegspreekuur voor patiënten uit Woudenberg en Scherpenzeel 

 Patiënten die klachten hebben van de luchtwegen (hieronder vallen ook de patiënten die 
voor andere klachten komen (zoals bv buikpijn), maar daarnaast ook last hebben van hun 
luchtwegen). Voor dit spreekuur gelden zorgvuldige regels. Als u hiervoor in aanmerking 
komt, krijgt u een tijdstip en instructies van de  huisarts of assistente.  

LSP  

Om de continuïteit van zorg te kunnen waarborgen in deze hectische tijd, is het van groot belang 
dat u zich aanmeldt voor het LSP, zodat de huisartsenpost en de ziekenhuizen zo nodig uw 
dossier kan inzien en op de hoogte is van eventuele aandoeningen en medicatie. Wij vragen u dan 
ook nogmaals toestemming te geven via www.volgjezorg.nl of telefonisch via de assistente. 

 
We realiseren ons dat we veel van u vragen, maar hopen op uw begrip. 

Met vriendelijke groet, team Huisartsenpraktijk de Schans 
 

Wilt u voortaan deze nieuwsbrief automatisch op uw e-mailadres ontvangen?  
Schrijf u dan in op onze digitale nieuwsbrief via de praktijkwebsite. 

http://www.volgjezorg.nl/

