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In de afgelopen maanden hebben wij het één en ander 
veranderd in de praktijk. Het Coronavirus heeft ervoor 

gezorgd dat ook onze praktijk hier niet aan ontkomt.  
In deze nieuwsbrief leest u over deze veranderingen. 

Op werkdagen telefonische bereikbaarheid van 08:00 tot 13:00 uur

U kunt de praktijk tussen 8:00 uur en 13:00 uur telefonisch bereiken. In de 
middag krijgt u de assistente niet direct te spreken, maar u kunt wel, bij 
dringende vragen, een boodschap inspreken op de voicemail. De assistente 
belt u dan vóór het einde van de dag terug. Voor spoedgevallen blijven we 
de hele dag bereikbaar onder keuzetoets 1.

www.mijngezondheid.net
Wat u ook kunt doen is via mijngezondheid.net, zelf het contact met de
 huisartsenpraktijk regelen. Via deze website kunt u het volgende doen: 
• een telefonische afspraak maken met de arts, de assistente of 
  met de praktijkondersteuner.
• een afspraak maken voor beeldbellen.
• een foto sturen en een vraag stellen aan een van de medewerkers.
• de uitslagen van uw bloedonderzoek inzien.

Telefonische afspraak
U kunt de telefonische afspraak met één van de assistentes inplannen, maar u kunt de afspraak dus ook zelf via ons online afspraken systeem 
maken. Nadat de afspraak is gemaakt wordt u gebeld, rond het aangegeven tijdstip.

Beeldbel spreekuur:
In deze regio maken wij gebruik van de app van Beterdichtbij. Wellicht kent u deze app al, want het Rodekruisziekenhuis maakt hier ook gebruik 
van. Als u een beeldbelafspraak inplant, dan activeren we de app voordat u de afspraak heeft en wordt u gebeld om en nabij het met u afgespro-
ken tijdstip.

Spreekuren
Om drukte te voorkomen in de wachtkamer en patiënten met luchtwegklachten op aparte momenten te kunnen opvangen, zijn onze spreek-
uurtijden veranderd. We plannen ook ruimer de tijd per patiënt om uitloop te voorkomen. De assistenten stellen zo nodig extra vragen om een 
goede inschatting voor uw afspraak te kunnen maken.

Maakt u zelf online een afspraak voor het spreekuur op de praktijk, neem dan wél eerst de coronavragentest door:
www.thuisarts.nl/vragentest/corona
Weet u niet zeker of een afspraak nodig is, maak dan een belafspraak met de arts om het met hem of haar te bespreken.

Spreekuren Chronische zorg
Voor mensen met chronische ziekten zoals diabetes, longziekten en of hart- en vaatziekten was onze zorg de afgelopen maanden praktisch stilge-
vallen. Wij kunnen deze groep patiënten weer in een veilige omgeving ontvangen op de praktijk. De komende maanden zijn we bezig deze achter-
stand in te halen. Wij gaan stap voor stap weer patiënten oproepen voor controles. Heeft u klachten en nog geen oproep ontvangen, neem dan 
vooral contact op met de praktijk zodat we u eerder kunnen oproepen. Voor de chronische zorg zijn er ook een aantal veranderingen.

Als het mogelijk is dan maken wij gebruik van beeldbelconsulten of telefonische consulten. Jaarlijks blijven er natuurlijk bepaalde metingen nood-
zakelijk, zoals de bloeddruk of het voetonderzoek bij diabetespatiënten. Het kan zijn dat u zelf uw bloeddruk kan meten of dat we de doktersassi-
stente vragen om de tussentijdse meting voor u te verrichten. De software die we nu gebruiken maakt het mogelijk uitnodigingen voor het ver-
volgonderzoek digitaal te versturen en hierbij als bijlage het labformulier of een vragenlijst te koppelen. De praktijkondersteuner legt dit uit bij uw 
volgende contact met haar.

Houd vooral onze website www.huisartsnoordzij.nl  in de gaten voor actuele informatie. 
Wij updaten onze site telkens bij veranderende maatregelen van het RIVM, om u ook in deze roerige tijden zo goed mogelijk te informeren. 

Met vriendelijke groet,  
Huisartsenpraktijk Noordzij 

www.thuisarts.nl www.mijngezondheid.net www.beterdichtbij.nl/
hoe-werkt-het

Op deze website vindt u informatie over me-
dische problemen. Het is daarom wenselijk 
deze website te raadplegen vóórdat u con-
tact opneemt met de praktijk.

U kunt op deze website een deel van uw per-
soonlijk dossier inzien. Vanaf juli 2020 is het 
zelfs mogelijk om een deel van het consult 
dat u met de praktijk had, te lezen.  Daarnaast 
kunt u hier afspraken maken, vragen stellen, 
medicatie herhalen en nog veel meer.

Hier kunt u (na activatie) berichten sturen aan 
de huisartsenpraktijk en daarnaast kunnen 
we als praktijk ook met u beeldbellen en 
foto’s beoordelen. We gebruiken dit systeem 
om oproepen voor het spreekuur te verstu-
ren.  Wilt u meer informatie, kijk dan op bo-
venstaande link of bespreek het met een van 
de medewerkers.

Nuttige links


