
Aan onze patiënten:

Het allerbelangrijkste om deze corona epidemie onder controle te krijgen is het vermijden van besmettelijke
contacten. Bij een huisartsenpraktijk is het wat dat betreft helemaal uitkijken. Aan de ene kant zijn er de 
zieke mensen die mogelijk een coronabesmetting hebben en aan de andere kant komen er ook chronisch 
zieken en ouderen die een verhoogd risico hebben om ernstig ziek te worden door een corona infectie. 

Met deze gedachte hebben wij een aantal maatregelen genomen waarmee we de kans op besmetting 
willen minimaliseren. Deze maatregelen sluiten aan bij de adviezen van het RIVM, de GGD en de diverse 
huisartsenverenigingen (LHV, NHG, HaDoks):

· Bent u verkouden, hebt u een snotneus, keelpijn of hoesten? Dan bent u op de praktijk niet 
welkom. Ook als u geen koorts hebt en  ook als u eigenlijk voor iets anders de huisarts wilt 
bezoeken. Wij vragen u om telefonisch contact met ons op te nemen en te bespreken hoe verder.

· Alleen de mensen die ernstig ziek zijn (en dus in het ziekenhuis liggen) worden nog getest op het 
Corona virus. Dus dat is geen reden om contact met ons op te nemen.

· Zeer tot onze spijt, maar onvermijdelijk is het sluiten van de open spreekuren van 8.00-9.00 uur.

· Ook kunt u niet meer on-line afspraken met ons maken.

· De voordeur die normaal het grootste deel van de dag open is, gaat dicht. U zult moeten aanbellen.

· Bij het maken van een afspraak zal de assistente aan u vragen of u verkouden bent, keelpijn hebt of 
hoest. Ook zal zij vragen naar de reden van uw komst en met u bekijken of een consult op de 
praktijk echt noodzakelijk is.

· De bloedafname faciliteit op de woensdag en de vrijdag ochtend wordt voorlopig opgeschort.  
Alleen voor het echt noodzakelijke bloedonderzoek zult u naar het ziekenhuis moeten.

· De POH-spreekuren (Diabetes, COPD, CVRM, ouderen en GGZ) worden voorlopig zoveel mogelijk 
per telefoon afgehandeld. Vaak betreft het hier mensen met een verhoogd risico die we liever niet 
in de praktijk zien.

· Alle chirurgische en gynaecologische ingrepen worden zoveel mogelijk uitgesteld naar veiliger tijden

· Brieven en verklaringen die u normaal gesproken bij ons ophaalt zullen wij nu naar u opsturen of 
desnoods bij u langs brengen.  

· Veel betrouwbare informatie over deze pandemie kunt u vinden op www.thuisarts.nl en dan naar 
coronavirus

Drastische maatregelen voor een ernstige situatie. Wij denken dat wij daar op deze manier zo goed mogelijk
op reageren.

Met vriendelijke groet, 
Het team van Huisartsen Aan Zee 

http://www.thuisarts.nl/

