Nieuwsbrief juni
2022
De huisartsenpraktijk geeft ongeveer 3x per jaar een nieuwsbrief uit. Graag houden we u op de
hoogte van nieuws en ontwikkelingen rondom de praktijk en de zorg.

Actieweek en staking 1 juli
Vrijdag 1 juli is de praktijk gesloten!!
27 juni tot en met 1 juli voert onze praktijk, samen met alle andere huisartsen in Nederland,
actie om aandacht te vragen voor de druk op de huisartsenzorg. Dat doen we in het belang van
al onze patiënten. We vinden dat in Nederland iedereen terecht moet kunnen bij een huisarts.
Maar dat staat onder druk. De werkdruk in de huisartsenzorg is hoog en wanneer we patiënten
verwijzen naar het ziekenhuis en de GGZ zijn er vaak lange wachtlijsten.
We willen:
Meer tijd hebben voor onze patiënten;
Minder drukte in de avond-, nacht- en weekenddiensten;
Betaalbare huisvesting voor alle huisartsenpraktijken;
Dat de wachtlijsten in ziekenhuizen, de GGZ en jeugdzorg worden opgelost.
Op vrijdag 1 juli gaan we met veel huisartsen en medewerkers naar het Malieveld in Den Haag
voor een manifestatie. Daarom is onze praktijk die dag gesloten.
Uitsluitend voor spoedgevallen kunt u dan overdag de huisartsenpost bellen (023 201 0333).
Wilt u ons steunen in deze actie? Kijk hier hoe u dat kunt doen.

Griepvaccinaties 2022
Wij geven de griep- en pneumoccocen vaccinaties dit jaar
op woensdagmiddag 2 november. Als u in aanmerking komt
krijgt u later in het jaar een uitnodiging met verdere
informatie.

Vacatures in de praktijk
Vertrek dokter Zaal: Dokter Zaal heeft besloten te gaan werken in een praktijk in Haarlem die
beter bij haar past en dichter bij haar nieuwe huis is. Helaas voor ons gaat zij ons dus begin
augustus verlaten. Er is een groot huisartsentekort en wij merken hier in de praktijk ook de
gevolgen van. Het is lastig om iemand te vinden die voor langere tijd in een kleine praktijk wil
werken. Helaas zullen we dus met wisselende waarnemers moeten werken. Dokter Koster zal
ook een deel zelf opvullen. Wij houden u op de hoogte en hopen op uw begrip.
Vertrek assistente Greet: Ook Greet gaat ons verlaten. De werkdruk in de praktijk is de
afgelopen jaren fors toegenomen en dit heeft veel effect op haar werkplezier. Daarom heeft ze
besloten om in een andere tak van de zorg aan de slag te gaan. We zullen haar erg gaan
missen. Haar laatste werkdag is donderdag 4 augustus. Ook doktersassistentes zijn helaas zeer
lastig te vinden. Een groot deel hebben wij op kunnen vullen met invalassistente Yildiz, die
eerder bij ons gewerkt heeft. Wat wisselingen in de bezetting zijn helaas niet te voorkomen.

Afspraak in het ziekenhuis?

Zijn uw gegevens veranderd?

Hebt u een afspraak in het ziekenhuis, bij
de fysiotherapeut of elders? Graag
doorgeven dat dokter Marmelstein met
pensioen is en dat u ingeschreven staat
bij dokter Koster. De ziekenhuizen
kunnen dit helaas niet automatisch
aanpassen. Hierdoor komt op dit moment
nog steeds niet alle post goed bij ons
aan.

Bent u verhuisd of hebt u een nieuw emailadres of (mobiel) telefoonnummer?
Geef het door aan de assistente! Zo
kunnen wij u altijd bereiken. Bijvoorbeeld
bij een afwijkende uitslag is het fijn als wij
u kunnen bellen.

Inzage in uw dossier en online afspraken maken
Al enige tijd maken wij gebruik van MijnGezondheid.net. U
krijgt hier de mogelijkheid om online delen van uw dossier in
te zien en medicatie te bestellen. Vanaf 1 juli komt hier de
mogelijkheid voor online afspraken maken bij. We zullen dit langzaam implementeren. Neemt u
vooral eens een kijkje.

Vakantiesluiting zomer 2022
Wij zijn met vakantie vanaf vrijdag 15 juli tot en met zondag 31
juli. De praktijk is dit jaar in de zomer twee in plaats van drie
weken dicht. Dokter Koster is nog wel afwezig tot en met 7
augustus. U kunt in de praktijk te maken krijgen met
waarnemers.
Voor dringende medische vragen die niet kunnen wachten tot
1 augustus kunt u contact opnemen met Huisartspraktijk van
Delft: 023-5627986. Voor herhaalrecepten kunt u contact
opnemen met uw apotheek.
Let op: in deze periode is de praktijk niet bereikbaar, maar onze POH Bianca doet wel
spreekuur op onze locatie Markenburg!

Dokter Marmelstein
Op veler verzoek hierbij een foto van de fiets die dokter
Marmelstein voor zijn afscheid heeft gekregen. Het gaat goed
met hem en hij is erg erg blij met de fiets.
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Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u info@huisartsenpraktijkmeerzorg.nl toe aan uw adresboek.

