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Inmiddels een aantal weken verder

onrustige tijden voor iedereen. We

in de Coronacrisis, willen we graag

hopen dat het u thuis goed gaat. Op

even iets van ons laten horen. Het zijn

de praktijk is iedereen nog steeds

uitzonderlijke tijden met een grote

gezond en proberen we zoveel mogelijk

impact op ieders leven en dus ook de

patiënten tot steun te zijn.

praktijkvoering.
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afspraken.

voordat u naar de praktijk komt om
persoonlijke hygiënemaatregelen zoals

●

handen wassen in acht te nemen.

buzzer-systeem waarbij u, indien

Vanaf medio mei hanteren we een

gewenst, van de assistente een
De volgende punten zijn belangrijk

zogenaamde buzzer krijgt, zodat u

Bel ons direct bij ernstige of acute

eventueel buiten of in uw auto kunt

●

klachten, met of zonder Corona, liefst zo

wachten totdat de buzzer u laat weten

vroeg mogelijk op de dag.

dat u de praktijk kunt binnen komen.
Dit om overvolle wachtkamers te

●

Bij geringe of milde klachten passend

voorkomen.

bij Corona klachten hoeft u geen
contact op te nemen. Raadpleeg

●

betrouwbare websites, zoals www.
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Om goede zorg te verlenen is het
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belangrijk dat u toestemming geeft voor

ons systeem hebben staan. Voor de

uitwisseling van uw gegevens. Daarbij

AVG wet is het daarbij belangrijk dat

is het belangrijk dat we uw recente

personen vanaf 16 jaar een persoonlijk

gegevens in uw dossier hebben staan.
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Zie onze website www.mc-

wij alles correct in ons systeem staan?

hoofddorp.nl voor het aanvragen
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rondom uw medische zorg te

nl. Ook deze nieuwsbrief zullen we daar
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plaatsen met meteen de actieve links,

ook medisch specialisten en apothekers

zodat u een en ander handig kunt terug
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vinden.

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
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het ziekenhuis. Via deze link geeft u daar
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volgjezorg.nl/toestemming.
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