Geachte heer/mevrouw,

Maart 2020

Zoals u weet hebben we wereldwijd te maken met het Corona COVID-19 virus. Om goede zorg te
kunnen blijven bieden, moeten we bijzondere, tijdelijke maatregelen nemen. Dit betekent dat de
praktijk alleen open is voor noodzakelijke zorg.

o Alle normale spreekuren komen te vervallen; patiënten die eerder een afspraak hebben
gemaakt, bellen wij om tot een andere oplossing te komen.
o Kom niet naar de praktijk maar neem altijd eerst telefonisch contact op.
o E-consulten via MijnGezondheid.net zijn wel mogelijk; u kunt daar ook foto's bij meezenden.
o Digitaal afspraken maken is op dit moment niet mogelijk.
We proberen u zoveel mogelijk per telefoon te helpen, ook beeldbellen is een mogelijkheid. Als de
assistent of huisarts u toch wil zien op de praktijk, houd rekening met het volgende:
- Alleen u mag naar binnen, kinderen tot 16 jaar mogen één begeleider mee naar binnen nemen.
Deze begeleider moet gezond zijn. (Dit betekent niet verkouden en geen koorts).
- Ook een tolk laten we niet binnen. Tolken/vertalen gebeurt via de telefoon.

LET OP:

Alle mensen met luchtwegklachten (verkouden/hoesten/koorts/benauwdheid) kunnen
wij niet in de praktijk ontvangen, vanwege een groot tekort aan beschermingsmaterialen. Wij
zullen proberen u telefonisch te helpen. Als toch een lichamelijk onderzoek nodig is, zullen wij u
verwijzen naar de huisartsenpost in Tiel die voor dit doel de gehele dag open zal zijn.
Bezoek aan de huisartsenpost overdag kan alleen via een afspraak door de eigen
huisarts.

Informatie apotheek:
De openingstijden zijn aangepast maan- t/m vrijdag 8:00 tot 17:30 en op zat. van 10:00 tot 13:00.
Herhaalmedicatie wordt momenteel met 2-3 dagen vertraging uitgeleverd. Voor spoedeisende
recepten kunt u vaak direct terecht. Bellen alleen voor spoedeisende zaken.
Waarom doen we dit?
Dit zijn voor ons allemaal bijzondere tijden, wij moeten veel improviseren om zorg te kunnen
bieden. We proberen met elkaar creatief naar oplossingen te zoeken. Ons advies naar u is: blijf zo
veel mogelijk thuis! Probeer contact met anderen zo veel mogelijk te beperken.
Tot slot willen wij benadrukken dat wij, net als anders, altijd telefonisch beschikbaar zijn voor
vragen of advies.
Websites met actuele informatie:
www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden#nederland
www.thuisarts.nl
Met vriendelijke groet,
Team Huisartsenpraktijk Parijsch

