NIEUWSBRIEF HUISARTSENPRAKTIJK BROCKHOFF SEPTEMBER 2020
Website: www.huisartsenpraktijkbrockhoff.nl
Telefoonnummer praktijklijn: 0546-571546
Wijzigingen in adres/06-nummer/telefoon/email/verzekeringen/etc zo spoedig mogelijk aan ons
doorgeven alstublieft.
VACCINATIE 2020: In verband met het Coronavirus verzoeken wij u dringend om met mondkapje
onze praktijk te bezoeken op de voor u geschikte datum. Bij binnenkomst levert u het vooraf
ingevulde formulier in, u krijgt een kamernummer toegewezen en volgt de aangewezen route. Na
afloop verlaat u het gebouw aan de achterzijde, zodat we éénrichtingsverkeer hebben. Kom met
korte mouw.
GRIEPVACCINATIE 2020:
De griepvaccinatie wordt gegeven op 6 november in de middag met een verdeling op alfabetische
volgorde.
PNEUMOKOKKEN EN GRIEPVACCINATIE 2020: de groep die door de overheid aangewezen is krijgt 2
vaccinaties. De mensen die deze prikken ontvangen hebben het formulier een aantal maanden
geleden ingeleverd en voor hen hebben we speciaal die extra pneumokokken vaccinaties besteld.
De overheid zorgt ervoor dat iedereen op volgorde gevaccineerd wordt. De pneumokokkenprik is 5
jaar geldig. Deze prikken worden gegeven op 30 oktober in de middag met een verdeling op
alfabetische volgorde. Patiënten die naast de pneumokokkenvaccinatie ook een griepvaccinatie
wensen krijgen deze middag de griepvaccinatie tegelijkertijd.
INLOOPSPREEKUUR: het inloopspreekuur is in verband met het Coronavirus omgezet naar een
afspraakspreekuur via MijnGezondheid.net. Zie website. Voordelen: online afspraak maken,
medicatie bestellen, inzage in uw medisch dossier, E-consult, MedGemak app.
STOPTOBER: gaat u de uitdaging aan om te stoppen met roken? Gaat u de uitdaging aan om uw
lifestyle te verbeteren nu het Coronavirus en het Influenzavirus ons pad weer kruist. Doe het. Doe
het voor uzelf!!!
PERSONELE BEZETTING: vanaf 1 november bestaat ons team uit 3 assistentes en 1 leidinggevende
assistente/praktijkmanager, 1 praktijkondersteuner integrale zorg Somatiek, 1 praktijkondersteuner
Geestelijke Gezondheidszorg, 1 praktijkondersteuner Jeugdzorg en 4 huisartsen.
De heer Dr Brockhoff: maandag t/m donderdag
Mevrouw Dr Kuipers-Gasman: maandag/dinsdag/vrijdag
Mevrouw Dr Smit: woensdag/donderdag/vrijdag
Mevrouw Dr van de Berg: woensdagmorgen
ALGEMEEN: we proberen de zorg in toenemende mate te optimaliseren en te verbeteren. De
dynamiek van het Coronavirus daagt ons uit om oplossingen te bedenken. In toenemende mate
ontstaat er een trend om u te vragen mee te denken en na te denken hoe u kunt bijdragen aan uw
eigen gezondheid en welzijn in de samenleving.

CORONA
De zorg wordt langzaamaan weer normaler. Wij zullen de komende weken proberen de zorg zo goed
als het kan weer handen en voeten te geven onder een aantal spelregels zoals gedefinieerd onder
andere door het Rode Kruis en de Nederlandse overheid. Wij zullen rekening houden met een
heropleving van dit Corona-virus.

BESCHERM JEZELF EN ANDEREN:
•

KOM MET LUCHTWEGKLACHTEN/VERKOUDHEDEN/KOORTS NIET NAAR DE PRAKTIJK, MAAR BEL
EERST.

•

Voordat u naar de praktijk komt was grondig uw handen.

•

Kom alleen (kinderen samen met 1 ouder).

•

Laat uw mobieltje thuis of zet hem uit in de praktijk.

•

Een mobieltje is een bron van infecties net als een toetsenbord.

•

Desinfecteer uw handen bij binnenkomst met alcohol uit de dispenser.

•

Geef geen handen.

•

Ga op voldoende afstand van elkaar zitten.

•

Houdt afstand van elkaar en vermijd drukte.

SPREEKUREN:
•

Het inloopspreekuur is vervangen door een spreekuur op afspraak DIE UITSLUITEND ONLINE, via
MIJNGEZONDHEID.NET, ingepland kunnen worden (GEEN LUCHTWEGKLACHTEN).

•

Alle personen met HOESTKLACHTEN krijgen aan het einde van de dag een tijdstip wanneer ze worden
verwacht: BEL EERST!!!

•

Lever zoveel mogelijk uw MOBIELE TELEFOONNUMMER/EMAILADRES aan.

•

Waar nodig gaan we gebruik maken van BEELDBELLEN.

•

Het TELEFONISCH SPREEKKUUR blijft bestaan.

•

De spreekuren van de POH-GGZ/POH-GGZ-jeugd/POH-IHA zullen weer op de normale manier
ingevuld worden, daar waar mogelijk met beeldbellen of andere afspraken.

•

Indien de assistentes een MONDKAPJE NOODZAKELIJK vinden, zullen zij dat aan u meedelen. Volg
hun AANWIJZINGEN op!!!

•

Bloedprikken zal normaal plaatsvinden in de praktijk op afspraak.

•

Neem zo min mogelijk spullen mee als tassen en leesmateriaal en houdt uw jas bij u.

•

Kom EXACT OP TIJD.

•

Uw afspraak zal 10 MINUTEN bedragen en we trachten STIPT OP TIJD te werken, zodat er zo min
mogelijk/beheersbare CONTACTMOMENTEN zijn.

WAT KUNT U ZELF DOEN OM TE HELPEN?
1. Lees deze informatiebrief over het corona virus:
•

https://www.thuisarts.nl/nieuw-coronavirus/ik-wil-voorkomen-dat-ik-nieuwe-coronavirus-krijg

2. Houd u aan de adviezen van
•

De GGD https://ggdhm.nl/thema-s/item/infectieziekten/nieuw-coronavirus

•

Het RIVM https://www.rivm.nl/nieuws/actuele-informatie-over-coronavirus
Als we allemaal meedoen, werkt het beter!

•

HERHAALRECEPTEN – Het is niet nodig om herhaalrecepten al ruim van tevoren aan te vragen, er is
voldoende op voorraad. Aangevraagde herhaalrecepten kunnen na 2 dagen worden opgehaald bij de
apotheek, houdt u rekening met deze 2 dagen.
CORONA-VRAGENTEST
De corona-vragentest geeft u op een makkelijke manier informatie en advies over corona.
De corona-vragentest is gemaakt door het Nederlands Huisartsen Genootschap. Dit is de
wetenschappelijke vereniging van huisartsen in Nederland. Het Nederlands Huisartsen Genootschap
is zelf geen hulpverlener. Uw situatie kan anders zijn dan in de teksten op Thuisarts. Voor een
persoonlijk advies kunt u contact opnemen met uw huisarts. Uw huisarts kent u en weet hoe uw
gezondheid is. Het NHG is niet verantwoordelijk als er iets misgaat door het gebruik van de coronavragentest en de adviezen.
Klik hier voor de test: Corona-vragentest

NEEM DIT BRIEFJE MEE WANNEER U KOMT VOOR DE GRIEPVACCINATIE
ZONDER BRIEFJE GEEN VACCINATIE
GRIEPVACCINATIE

VOORLETTERS:

……………………………………………………………………………………………………………………….

ACHTERNAAM:

……………………………………………………………………………………………………………………….

GESLACHT:

……………………………………………………………………………………………………………………….

GEBOORTEDATUM:

……………………………………………………………………………………………………………………….

De griepvaccinatie is alleen bedoeld voor de volgende risicogroepen:
• Iedereen van 60 jaar en ouder;
• Mensen met een langdurige hart- of vaatziekte;
• Mensen met een langdurige longziekte (bijv. astma of COPD);
• Mensen met Diabetes Mellitus (suikerziekte);
• Mensen met een nierziekte;
• Mensen met weinig weerstand door een ziekte of een medische behandeling (bijv. mensen
met kanker die een chemokuur krijgen): hun lichaam is kwetsbaar, waardoor de gevolgen
van griep ernstiger kunnen zijn.
• Bent u zwanger en hoort u bij een van deze groepen? Ook dan kunt u de griepprik krijgen.

NEEM DIT BRIEFJE MEE WANNEER U KOMT VOOR DE PNEUMOKOKKENVACCINATIE
ZONDER BRIEFJE GEEN VACCINATIE
PNEUMOKOKKENVACCINATIE
VOORLETTERS:

……………………………………………………………………………………………………………………….

ACHTERNAAM:

……………………………………………………………………………………………………………………….

GESLACHT:

……………………………………………………………………………………………………………………….

GEBOORTEDATUM:

……………………………………………………………………………………………………………………….

Voor de pneumokokkenvaccinatie komt u alleen in aanmerking als u hierover in het voorjaar een
persoonlijk bericht heeft gehad en het formulier aan ons retour heeft gestuurd.
Bij binnenkomst in de praktijk wordt gecontroleerd of u dit jaar in de doelgroep valt.
NB: KOMT U VOOR ZOWEL DE PNEUMOKOKKE- ALS DE GRIEPVACCINATIE, VUL DAN BEIDE BRIEFJES
IN.
Wij zijn, gezien alle coronamaatregelen, helaas genoodzaakt het dit jaar op een andere manier te
organiseren dan voorgaande jaren. Wij hopen op uw begrip hiervoor.

NEEM DIT BRIEFJE MEE WANNEER U KOMT VOOR DE GRIEPVACCINATIE
ZONDER BRIEFJE GEEN VACCINATIE
GRIEPVACCINATIE

VOORLETTERS:

……………………………………………………………………………………………………………………….

ACHTERNAAM:

……………………………………………………………………………………………………………………….

GESLACHT:

……………………………………………………………………………………………………………………….

GEBOORTEDATUM:

……………………………………………………………………………………………………………………….

De griepvaccinatie is alleen bedoeld voor de volgende risicogroepen:
• Iedereen van 60 jaar en ouder;
• Mensen met een langdurige hart- of vaatziekte;
• Mensen met een langdurige longziekte (bijv. astma of COPD);
• Mensen met Diabetes Mellitus (suikerziekte);
• Mensen met een nierziekte;
• Mensen met weinig weerstand door een ziekte of een medische behandeling (bijv. mensen
met kanker die een chemokuur krijgen): hun lichaam is kwetsbaar, waardoor de gevolgen
van griep ernstiger kunnen zijn.
• Bent u zwanger en hoort u bij een van deze groepen? Ook dan kunt u de griepprik krijgen.

NEEM DIT BRIEFJE MEE WANNEER U KOMT VOOR DE PNEUMOKOKKENVACCINATIE
ZONDER BRIEFJE GEEN VACCINATIE
PNEUMOKOKKENVACCINATIE
VOORLETTERS:

……………………………………………………………………………………………………………………….

ACHTERNAAM:

……………………………………………………………………………………………………………………….

GESLACHT:

……………………………………………………………………………………………………………………….

GEBOORTEDATUM:

……………………………………………………………………………………………………………………….

Voor de pneumokokkenvaccinatie komt u alleen in aanmerking als u hierover in het voorjaar een
persoonlijk bericht heeft gehad en het formulier aan ons retour heeft gestuurd.
Bij binnenkomst in de praktijk wordt gecontroleerd of u dit jaar in de doelgroep valt.
NB: KOMT U VOOR ZOWEL DE PNEUMOKOKKE- ALS DE GRIEPVACCINATIE, VUL DAN BEIDE BRIEFJES
IN.
Wij zijn, gezien alle coronamaatregelen, helaas genoodzaakt het dit jaar op een andere manier te
organiseren dan voorgaande jaren. Wij hopen op uw begrip hiervoor.

VERDELING GRIEPVACCINATIES
In verband met het coronavirus zijn wij genoodzaakt de griepvaccinaties dit jaar anders te
organiseren dan u van ons gewend bent.
Hieronder ziet u een schema en hierbij het dringende verzoek u aan deze verdeling te houden!

•

VRIJDAGMIDDAG 30 OKTOBER

ALLEEN PNEUMOKOKKENVACCINATIES OF EEN PNEUMOKOKKENVACCINATIE ÉN EEN
GRIEPVACCINATIE TEGELIJK.
Er worden GEEN patiënten gevaccineerd die alleen een griepvaccinatie willen.
U komt alleen in aanmerking als u hierover in het voorjaar een persoonlijk bericht heeft gehad én het
formulier aan ons retour heeft gestuurd.
Wij zullen deze groep controleren bij de ingang. Het schema gaat volgens eerste letter van de
achternaam, LET HIER GOED OP!
Vergeet uw briefje niet, ZONDER BRIEFJE GEEN VACCINATIE.

13:00 – 14:00
14:00 – 15:00
15:00 – 16:00
16:00 – 17:00
17:00 – 18:00
•

-

A t/m E
F t/m K
L t/m O
P t/m S
T t/m Z

VRIJDAGMIDDAG 6 NOVEMBER

ALLEEN GRIEPVACCINATIES, dus deze middag worden er GEEN pneumokokkenvaccinaties gezet.
Het schema gaat volgens eerste letter van de achternaam, LET HIER GOED OP!
Vergeet uw briefje niet, ZONDER BRIEFJE GEEN VACCINATIE.

13:00 – 14:00
14:00 – 15:00
15:00 – 16:00
16:00 – 17:00
17:00 – 18:00

-

A t/m F
G t/m K
L t/m Q
R t/m U
V t/m Z

Mocht u verhinderd zijn dan verzoeken wij u met de praktijk te bellen, wij zullen dan een ander
moment inplannen. Het is NIET MOGELIJK om bijv. in plaats van 30 oktober op 6 november aan te
sluiten of andersom.
NB: denkt u ook aan het mondkapje!
Mocht u geen mondkapje hebben dan ontvangt u deze van ons bij de ingang.

