
Inmiddels een aantal weken verder 
in de Coronacrisis, willen we graag 
even iets van ons laten horen. Het zijn 
uitzonderlijke tijden met een grote 
impact op ieders leven en dus ook de 
praktijkvoering.

Allereerst heel veel dank voor alle 
steun, aardige woorden en begrip die 
we de afgelopen weken van u hebben 
mogen ontvangen. Het zijn nog steeds 

onrustige tijden voor iedereen. We 
hopen dat het u thuis goed gaat. Op 
de praktijk is iedereen nog steeds 
gezond en proberen we zoveel mogelijk 
patiënten tot steun te zijn.

In deze nieuwsbrief
● Bereikbaarheid praktijk in Coronatijd 
● Toestemming: MGN, Mijndoc en LSP   
● Griep- en Pneumokokkenvaccinatie
● Woonplaats te ver van de praktijk
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Inmiddels hebben we ook weer wat 
meer rust om te proberen de reguliere 
zorg zo veel mogelijk op gang te 
houden. Dat doen we bij voorkeur per 
telefoon en mail om besmetting over en 
weer te voorkomen. We willen u vragen 
voordat u naar de praktijk komt om 
persoonlijke hygiënemaatregelen zoals 
handen wassen in acht te nemen.

De volgende punten zijn belangrijk 
●  Bel ons direct bij ernstige of acute 
klachten, met of zonder Corona, liefst zo 
vroeg mogelijk op de dag.

● Bij geringe of milde klachten passend 
bij Corona klachten hoeft u geen 
contact op te nemen. Raadpleeg 
betrouwbare websites, zoals www.
thuisarts.nl/corona & www.pharos.nl/
coronavirus.

● Voor andere zorgvragen kunt u ook 
contact opnemen. We proberen zo 
veel mogelijk uw vragen telefonisch, 
via email en/of beeldbellen te 
beantwoorden.

● De assistentes zijn telefonisch 
bereikbaar tussen 8.00 uur – 12.00 uur 
en 15.00 uur – 17.00 uur. De assistentes 
zullen uw vraag beantwoorden of,  
indien nodig, één van de huisartsen u 
terug laten bellen. Als het nodig is dat 
u gezien wordt, krijgt u een afspraak 
waarbij u, in deze Coronatijd, alleen dient 
te komen. Eventuele begeleiders van 
volwassenen worden verzocht buiten te 
wachten.

● Als het nodig is, maken we een 
afspraak op de praktijk. Om te 
voorkomen dat mensen elkaar in volle 
wachtkamers treffen, hebben we maar 
zeer beperkte capaciteit voor deze 
afspraken. 

● Vanaf medio mei hanteren we een 
buzzer-systeem waarbij u, indien 
gewenst, van de assistente een 
zogenaamde buzzer krijgt, zodat u 
eventueel buiten of in uw auto kunt 
wachten totdat de buzzer u laat weten 
dat u de praktijk kunt binnen komen. 
Dit om overvolle wachtkamers te 
voorkomen. 

● Daarbij verzoeken we u, om in deze 
Coronatijden zoveel mogelijk alleen naar 
de praktijk te komen.

● Laboratorium: Sinds maart jl. prikken 
wij, op afspraak, bloed bij onze 
patiënten.

● Voor zorgvragen aan de assistente 
zoals urineonderzoek, afhalen van 
formulieren, vragen en/of doorgeven 
van informatie etc. verzoeken wij u eerst 
te bellen en niet aan de balie te komen. 

● De zorg door onze praktijkonder-
steuners (psychologen, long- en 
diabetesverpleegkundige en 
ouderenverpleegkundige) kan 
doorgang vinden, echter voorlopig zijn 
alle afspraken op de praktijk omgezet in 
telefonische afspraken of beeldbellen.

Bereikbaarheid van de praktijk
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Om goede zorg te verlenen is het 
belangrijk dat u toestemming geeft voor 
uitwisseling van uw gegevens. Daarbij 
is het belangrijk dat we uw recente 
gegevens in uw dossier hebben staan.

Mijngezondheid.net 
Zie onze website www.mc-
hoofddorp.nl voor het aanvragen 
van een inlogaccount voor onze 
online mogelijkheden (e-consult 
en herhaalrecepten en in de nabije 
toekomst inzage in uw digitale dossier) 
via www.mijngezondheid.net.

Mijndoc.nu 
Om de regionale samenwerking 
rondom uw medische zorg te 
optimaliseren, kunt u, naast uw huisarts, 
ook medisch specialisten en apothekers 
toestemming geven om over de voor 
hen relevante gegevens te beschikken 
bij Spaarne Gasthuis, Atalmedial en 
Streeklab Haarlem via www.mijndoc.nu.

Landelijk Schakel Punt: LSP
Verder attenderen wij u nogmaals 
op het Landelijk Schakelpunt (LSP), 
waarmee u ervoor zorgt dat uw 
belangrijkste medische gegevens 
zichtbaar zijn op de huisartsenpost of in 
het ziekenhuis. Via deze link geeft u daar 
eenvoudig toestemming voor: www.
volgjezorg.nl/toestemming.

E-mailadres en mobiel nummer
Voor een goede communicatie is 
het belangrijk dat we uw huidige 

e-mailadres en mobiel nummer in 
ons systeem hebben staan. Voor de 
AVG wet is het daarbij belangrijk dat 
personen vanaf 16 jaar een persoonlijk 
e-mailadres gebruiken (dus niet voor 2 
partners 1 e-mailadres, of ouders voor 
kinderen van 16 jaar en ouder). Hebben 
wij alles correct in ons systeem staan? 
Via assistente@mc-hoofddorp.nl kunt 
u eventuele wijzigingen doorgeven. Via 
assistente@mc-hoofddorp.nl kunt u 
de assistente ook kleine, korte vragen 
stellen. 

Website
Op onze website vindt u meer actuele 
praktijkinformatie: www.mc-hoofddorp.
nl. Ook deze nieuwsbrief zullen we daar 
plaatsen met meteen de actieve links, 
zodat u een en ander handig kunt terug 
vinden.

Uw toestemming voor gegevensuitwisseling  
voor MGN, Mijndoc.nu en LSP
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Griepprik
Elk najaar geven wij in deze praktijk, 
aan risicogroepen, de griepprik. Wij 
verwachten dat, door deze uitzonderlijke 
Coronatijden, dit jaar meer mensen 
(de zogenaamde griepweigeraars) 
alsnog een griepprik komen halen. 
Heeft u afgelopen jaren de griepprik 
geweigerd maar bent u nu van 
gedachten veranderd, en valt u binnen 
de risicogroep, laat het ons weten 
(assistente@mc-hoofddorp.nl) zodat we 
voldoende griepprikken bestellen. Want 
op = op en we mogen slechts eenmaal 
bestellen. Zie verder https://www.rivm.
nl/griep-griepprik/griepprik/voor-wie-is-
griepprik.

Pneumokokkenvaccinatie 
Vanaf het najaar 2020 ontvangen alle 
volwassenen van 70 en 75-jarigen eens 
in de vijf jaar een uitnodiging van hun 
huisarts voor een pneumokokkenvacci-
natie. De vaccinatie wordt tegelijk met 
de griepvaccinatie gegeven. De Ge-
zondheidsraad heeft recent het advies 
uitgebracht om ouderen vanaf 70 jaar 
te vaccineren tegen pneumokokken. 
De vaccinatie beschermt tegen 23 veel 
voorkomende typen pneumokokken. 
Hiermee wordt niet alle ziekte door 
pneumokokken uitgebannen, maar het 
kan wel een groot aantal ziekenhuisop-
names en sterfgevallen voorkomen. De 
vaccinatie moet ieder 5 jaar herhaald 
worden t/m de leeftijd van 75 jaar. Zie 
verder https://www.rivm.nl/pneumokok-
ken/pneumokokkenvaccinatie-voor-ou-
deren.

Werkgebied Praktijk
Tot slot willen we uw aandacht vragen 
voor het feit dat sommige patiënten 
helaas te ver van onze praktijk wonen. 
Wij houden een maximale auto-aanrijd-
tijd van 10 minuten aan voor visites. Wij 
willen deze patiënten die te ver van de 
praktijk wonen, met klem vragen om 
een huisarts te zoeken in hun eigen 
woongebied. Juist in deze Coronatijd 
is het belangrijk dat u een huisarts 
heeft bij u in de buurt. We hopen dat u 
begrip heeft voor onze vraag en willen 
deze patiënten bedanken voor hun 
jarenlange vertrouwen in onze praktijk.

Heel veel sterkte  
de komende tijd 
Bel ons gerust: 023 - 561 77 03

Met vriendelijke groeten,
Team Medisch Centrum Hoofddorp

M.D. Verwijs, M. den Blanken  
en K. Wind, huisartsen
Marie José en Deniz, assistenten
Lin en Sjoerd, co-assistenten 
geneeskunde 
Rosanne, praktijkondersteuner 
somatiek en ouderen
Ank van Galen en Trea Donga, 
praktijkondersteuners GGZ
Jacky, praktijkmanager

Dokter van Dorstenstraat 1
2132 JR Hoofddorp 
023 - 561 77 03
www.mc-hoofddorp.nl
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