Hoogland, 04-07-2022

Betreft: Nieuwsbrief zomer 2022

Geachte lezer,
De zomer staat voor de deur, voor veel mensen een periode van vakantie. Ook wij als
huisartsenpraktijken zullen verdeeld een aantal weken dicht zijn in verband met vakantie. Door een
tekort aan huisartsen en assistentes hebben wij maatregelen moeten treffen om de spoedzorg
gedurende deze periode te kunnen waarborgen. Via deze nieuwsbrief willen wij uw aandacht vragen
voor de getroffen maatregelen.
Wanneer uw eigen huisartsenpraktijk in de vakantie gesloten is, kunt u voor spoed contact opnemen
met een van de andere huisartsenpraktijken in Hoogland. Onder spoed verstaan wij medisch
dringende zaken die niet kunnen wachten tot uw eigen huisarts terug is. De assistente van de
waarnemende praktijk zal, na het uitvoeren van de triage, bepalen of u gezien moet worden door
een huisarts.
Probeer uw herhaalrecepten aan te vragen voordat uw huisartsenpraktijk dicht gaat. Heeft u toch
medicatie nodig tijdens de vakantie van uw praktijk dan mag u voor chronische herhaalmedicatie
rechtstreeks naar apotheek Hoogland. Indien u een andere apotheek heeft mag u de receptenlijn van
een van de andere praktijken inspreken.
Alle planbare zorg (zorg die kan wachten zonder medische gevolgen) wordt uitgesteld tot na de
zomerperiode. Hierdoor kunnen wij de spoedzorg waarborgen en iedereen die het nodig heeft
helpen.
Wanneer de druk op de praktijk te hoog wordt zijn wij genoodzaakt de telefoon te sluiten voor
reguliere zorgvragen. U zult dan op het antwoordapparaat horen dat wij, op dat moment, alleen voor
spoed bereikbaar zijn. Wij vragen u dan om voor alle niet spoedeisende zaken op een ander tijdstip
nogmaals te bellen.
Vakanties praktijken:
Huisartsenpraktijk Berkenlaan 11 juli t/m 29 juli
Huisartsenpraktijk Tolick 11 juli t/m 29 juli
Huisartsenpraktijk Marskramerstraat 1 augustus t/m 19 augustus
Dank voor uw begrip.
Met vriendelijke groeten,
Huisartsen en medewerkers
Huisartsenpraktijken Marskramerstraat, Tolick en Berkenlaan

