HUISARTSENPRAKTIJK DALEN
nieuwsbrief

Dalen, 24-03-2021
Voor u ligt de nieuwsbrief van huisartsenpraktijk Dalen.
Door middel van een nieuwsbrief willen we u op de hoogte houden van nieuws,
ontwikkelingen en wetenswaardigheden die met onze praktijk te maken hebben.
Corona-pandemie
Inmiddels worden de strenge maatregelen iets versoepeld maar de situatie is nog lang niet
‘‘normaal’’. Ondanks deze veranderde situatie mag u van ons verwachten dat wij u medische
zorg blijven leveren. Wel zijn wij genoodzaakt om met aangepaste maatregelen te werken:
-

In de wachtkamer is plaats voor maximaal 7 personen; kom indien mogelijk alleen
Wegens hygiene maatregelen zijn er minder spreekuurplekken beschikbaar
Geef bij het maken van de afspraak aan voor hoeveel en welke klachten u komt zodat
de assistente voldoende tijd voor u kan plannen
Om goed te beoordelen wat voor soort zorg u nodig heeft zal de assistente meer
vragen stellen dan u gewend bent. Wij vragen hiervoor uw medewerking

-

Kom niet zonder overleg naar de praktijk als u last heeft van:
Hoesten / neusverkoudheid / keelpijn
Koorts
Diarree en/of overgeven
De afgelopen 2 weken in aanmerking bent geweest met iemand die corona-positief is
Bloedprikken
Het laboratorium van Emmen en Coevorden zijn uitgeweken naar een andere locatie.
Laboratorium Coevorden
Maandag t/m vrijdag in de Veltstroom te Coevorden tot 13.00 uur of
Het ziekenhuis te Hardenberg van 8.00 uur t/m 16.30 uur.
Laboratorium Emmen
Met een laboratoriumformulier van Emmen kunt u terecht in de Spinde te Dalen op:
Dinsdag van 8.00 uur t/m 9.00 uur
Vrijdag van 10.15 uur t/m 11.00 uur
Vacature huisarts
Op 28 februari heeft huisarts J. Schoemakers afscheid genomen van onze praktijk.
We hebben nog geen vervangende huisarts gevonden.
Het kan daardoor voorkomen dat u een afspraak krijgt bij een waarnemende huisarts.
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OPEN; online inzage van medische gegevens
In de toekomst kunt een deel van uw eigen medische gegevens online bekijken.
U ziet dan o.a. diagnose en de besproken behandeling / adviezen na een consult, uitslagen
van onderzoeken, medicicatie overzicht. U heeft dan meer informatie om samen met ons te
praten over uw gezondheid en om een keuze te maken over uw behandeling.
De automatisering rondom het veilig inzien van uw medische dossier is in ontwikkeling.
Wij hopen u in de loop van 2021 verder te kunnen informeren. Wilt u op de hoogte blijven
van de ontwikkelingen kijk dan op: www.open-eerstelijn.nl/ik-ben/patient/
Gegevens uitwisseling in de zorg
Uw huisarts kan belangrijke informatie over uw gezondheid delen met andere
zorgaanbieders. Maar een andere zorgverlener kan de medische gegevens alleen bekijken
als dat nodig is voor de behandeling. En alleen als u daar toestemming voor heeft gegeven
aan de huisarts. Regel daarom uw toestemming: www.ikgeeftoestemming.nl
Informatie over de griepvaccinatie en pneumokokkenvaccin
Door de coronacrisis en het nieuwe pneumokokkenvaccin hebben wij de planning anders
georganiseerd. De vaccinaties zijn ingedeeld in 4 dagdelen met een verdeling van leeftijd en
op eerste letter van de achternaam. Wij vragen u te komen in het voor u bestemde tijdvak
en hier niet van af te wijken. Helaas kunnen wij door de coronamaatregelen ons minder
flexibel opstellen. In uw uitnodiging ziet u wanneer wij u verwachten.
Leeftijd
73 -79
73 -79
Leeftijd
65-72
< 64

Eerste letter achternaam
A-K
L-Z
Eerste letter achternaam
A-K
A-K

Datum
dinsdag 20 oktober 2020
dinsdag 20 oktober 2020
Datum
dinsdag 20 oktober 2020
dinsdag 20 oktober 2020

Tijd
10.30-11.15u
11.15-12.00u
Tijd
14.30-16.00u
16.00-17.30u

Leeftijd
80 +
80 +
Leeftijd
65-72
< 64

Eerste letter achternaam
A-K
L-Z
Eerste letter achternaam
L-Z
L-Z

Datum
dinsdag 27 oktober 2020
dinsdag 27 oktober 2020
Datum
dinsdag 27 oktober 2020
dinsdag 27 oktober 2020

Tijd
10.30-11.15u
11.15-12.00u
Tijd
14.30-16.00u
16.00-17.30u

Kom met een ontblote bovenarm en vergeet uw uitnodiging niet mee te nemen
Meer informatie vindt u in de folder bij uw uitnodiging.
Tijdens het vaccineren is de praktijk alleen bereikbaar voor spoedgevallen.
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