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Nieuwsbrief Mei 2020 
Voor u ligt de nieuwsbrief van Huisartsenpraktijk Elshout en De Vos. Met de nieuwsbrief willen wij u 

informeren over verschillende aspecten van onze praktijk en u op de hoogte brengen van nieuwe 

(gezondheids)zaken die op dit moment spelen. De nieuwsbrieven zijn ook terug te vinden op onze website. 

 

Afspraken maken op het spreekuur  

In verband met Covid-19 worden er per half maart 

alleen spoedconsulten gedaan op de huisartsenpraktijk. 

Sinds begin mei zijn de spreekuren van de artsen en de 

assistente/POH uitgebreid voor zaken die niet (meer) 

kunnen wachten. De assistente bepaalt of u moet 

langskomen of dat uw vraag telefonisch wordt 

afgehandeld. Bij twijfel overlegt zij met de arts.  

Niet-dringende problemen zullen helaas nog steeds 

moeten wachten; de spreekuren zijn namelijk nog 

steeds zeer beperkt (40% van normaal) open. Houdt ook 

onze website in de gaten voor updates hieromtrent. 

 

Kijkt u bij klachten ook eerst op www.thuisarts.nl. Hier 

vindt u van vele symptomen en ziektebeelden een 

duidelijke en betrouwbare uitleg en adviezen. 

 

Bloed prikken 

Voor bloed prikken geldt dat dit momenteel alleen 

wordt gedaan in geval van spoed of indien het 

onverantwoord is om dit nog langer uit te stellen. Indien 

u in aanmerking komt voor bloed prikken, zult u 

hiervoor een afspraak moeten maken. Voorlopig kunt u 

dus niet meer op de dinsdag- of donderdagochtend 

‘binnenlopen’ bij ons op de praktijk voor bloedafname.  

U kunt elke werkdag tussen 8 en half 11 bellen met de 

assistente om een afspraak te maken. Ook in het 

laboratorium van het Vlietland is het bloed prikken op 

afspraak en alleen voor dringende gevallen.  Houdt onze 

website in de gaten voor updates hieromtrent. 

Verdenking Corona 

Indien u klachten heeft passend bij een infectie met 

Covid-19 én daarvoor gezien moet worden door een 

huisarts, zullen wij een afspraak voor u inplannen op een 

speciaal hiervoor ingerichte locatie in Schiedam. Ook 

indien u gezien moet worden voor andere klachten, 

bijvoorbeeld buikklachten of een wond, én u tevens 

klachten heeft van 

verkoudheid/koorts/keelpijn/hoesten etc zullen wij een 

afspraak inplannen op de Coronalocatie in Schiedam. 

 

Afscheid en welkom 

Per juli zal onze assistente Monique Don ons, na 1,5 jaar 

fijne samenwerking, verlaten. Wij zijn erg blij dat zij 

tijdens deze vacante periode bij ons heeft willen 

inspringen. Gelukkig gaat ze niet ver weg, maar breidt ze 

haar werkdagen bij onze collega dokter Verzijl verder 

uit. Wij wensen haar alle goeds toe!  

Ondertussen hebben we de vacature van 

doktersassistente dus kunnen invullen. Per juli start 

Cynthia van Lienden bij ons op de praktijk als 

doktersassistente.  Zij zal ook gewoon spreekuren 

houden, zoals u gewend bent. Bovendien zal zij op korte 

termijn een aanvullende opleiding volgen om 

uiteindelijk zelfstandig kleine ingrepen te kunnen en 

mogen verrichten bij ons op de praktijk.  

 

Uitbreiding spreekuur 

In verband met groei van de praktijk zal dokter 

Schoumakers na de zomer naast de dinsdag ook op 

mailto:inf@elshoutendevos.nl


maandag aanwezig zijn. De overige spreekuren blijven 

gelijk.  

 

Co-assistenten 

Onze praktijk is een zogenaamde opleidingspraktijk. Dit 

houdt in dat er regelmatig een student in opleiding tot 

arts (co-assistent) bij ons aanwezig is. Zij zien samen met 

de huisarts, of zelfstandig, patiënten en overleggen zo 

nodig met de huisarts.  

 

Apotheek HoogLede 

In ons Medisch Centrum HoogLede is begin dit jaar de 

Apotheek HoogLede geopend. Zij zijn open voor 

inschrijvingen. Voor meer informatie verwijzen wij u 

naar www.apotheekhooglede.nl. 

 

Pneumokokkenvaccinatie 

In het najaar 2020 krijgt iedereen die dit jaar 73 tot en 

met 79 jaar wordt, een vaccinatie tegen pneumokokken 

aangeboden. Ons streven is om dit rond de periode van 

de griepprik te doen. Indien u tot deze groep behoort 

zult u automatisch een oproep krijgen van ons.  

Voor meer informatie verzoeken wij u te kijken op:  

www.rivm.nl/pneumokokken/pneumokokkenvaccinati

e-voor-ouderen 

 

Inschrijving 

De praktijk heeft een wachtlijst. Uiteraard is er altijd 

enig verloop van patiënten door o.a. verhuizing of 

overlijden en dan is er weer ruimte om nieuwe 

patiënten in te schrijven. Dit verloop is echter niet groot. 

U kunt op onze wachtlijst geplaatst worden, maar houdt 

rekening met een wachttijd die momenteel oploopt tot 

6 maanden. Zie onze  website voor het 

inschrijfformulier.  

NB. U bent pas ingeschreven in de praktijk wanneer de 

assistente dit telefonisch aan u heeft bevestigd! Tot die 

tijd blijft u ingeschreven bij uw huidige huisarts.  

 

Telefonische bereikbaarheid 

Maken van afspraken  : 08.00 – 10.30 uur  

Opvragen van uitslagen  : 11.00 – 12.30 uur 

Overige vragen op di tm do : 15.00 – 17.00 uur 

 

Maandag- en vrijdagmiddag is de praktijk vanaf 12.30, 

alleen voor spoedeisende en dringende zaken 

bereikbaar. 

 

Zie ook onze website voor meer informatie over 

bereikbaarheid en het maken van afspraken, bloed 

prikken, herhaalmedicatie en vakantiewaarneming.  

 

Onze nieuwsbrieven kunt u terugvinden op de website 

onder het kopje ‘meer informatie’ en dan ‘nieuwsbrief’.  

 

 

Vaste aanwezigheid medewerkers (per juli) 
 

 Ma Di Wo Do Vr 

G. Elshout x   x  

A.A. de Vos   x  x 

C. Schoumakers x x    

Irene  x m x   

- Als POH-S  o  x  

Cynthia  o  x x 

Sanne R. (POH-ggz)     x 

Danielle (POH-S)     x 

 
x Gehele dag    o Ochtend  m Middag 
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