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Verbouwing praktijk 

In september start Vallei Wonen met de verbouwing van het Multifunctioneel Centrum de Schans. De 
Woudenbergse apotheek vestigt zich aan de straatzijde in het gebouw met aldaar een eigen ingang en 
parkeerplaatsen. Het sociale team van de gemeente en woningbouwcoöperatie Vallei Wonen zullen 
samen een kantoor betrekken met een gemeenschappelijke balie. Onze eigen huisartsenpraktijk wordt 
uitgebreid met een spreekkamer, wat ons mogelijkheden biedt de zorgverlening voor onze patiënten 
verder uit te breiden. 
 
 

Reden van consult 
Als u belt om een afspraak te maken, kan de assistente u vragen naar de reden van het consult, zodat 
zij een inschatting kan maken over de spoedeisendheid van uw klacht en de hoeveelheid tijd die nodig is 
voor uw afspraak. Dit doen wij om de praktijk zo optimaal mogelijk te organiseren en de wachttijden te 
minimaliseren. De assistentes zijn verplicht vertrouwelijk met uw informatie om te gaan. Indien gewenst 
kunt u aangeven zonder opgave van reden een afspraak te willen maken.  
 
 

Griepvaccinatie 

De griepprik beschermt u tegen de ernstige gevolgen van de meest 
voorkomende griepvirussen. Sommige mensen lopen extra risico als 
zij griep krijgen, zoals mensen van 60 jaar en ouder en mensen met 
onderliggende chronische ziekten, bijvoorbeeld diabetes mellitus en 
COPD. Als u tot één van deze groepen behoort, ontvangt u van ons 
een uitnodiging met het advies de griepprik te halen. De jaarlijkse 
griepvaccinatie vindt dit jaar plaats op dinsdag 25 oktober van  
17:00 - 18:00 en op donderdag 3 november van 18:30 - 19:30. 

 
 

Tekenbeet  
In de zomer is de kans op een tekenbeet verhoogd, omdat er vaker met 
blote benen en voeten buiten gewandeld wordt. Als u een tekenbeet hebt 
bemerkt, is het belangrijk om de teek te verwijderen en daarna schoon te 
maken met bv alcohol. Wanneer dient u de huisarts te raadplegen:  
- als het u niet lukt om de teek te verwijderen, of als u een teek heeft    
verwijderd die langer dan 24 uur in de huid heeft vastgezeten; 
- als in de buurt van de tekenbeet binnen enkele dagen tot 3 maanden een 
rode of blauwrode vlek of ring ontstaat die binnen enkele dagen groter 
wordt; 
- als u zich binnen 3 maanden na een tekenbeet grieperig gaat voelen met 
koorts, hoofdpijn spierpijn en vermoeidheidsklachten. 

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


