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NIEUWSBRIEF TWEEDE KWARTAAL 2023 
 

VERANDERING PERSONEEL 

Helaas gaat Sabrina ons half mei verlaten. Zij gaat haar carrière als doktersassistente vervolgen in 

Leiden, waar zij ook de opleiding tot praktijkondersteuner zal gaan volgen. Wij wensen haar veel 

succes. Zij zal af en toe nog wel wat vakantiewaarneming bij ons doen.  

Wij zijn blij dat Vanessa, na het vertrek van Sabrina, ons team komt versterken als doktersassistente. 

Zij komt werken op maandag, dinsdag en vrijdag. Wij wensen ook haar veel succes en heten haar van 

harte welkom binnen ons team.  

 

CORONAMAATREGELEN 

De landelijke coronamaatregelen zijn komen te vervallen. Aangezien wij in onze huisartsenpraktijk 

veel verschillende mensen zien waaronder vaak ook ernstig zieke mensen kunnen wij u verzoeken bij 

klachten die op een virale infectie duiden, toch een mondkapje te dragen als u de praktijk bezoekt. Het 

zou helemaal fijn zijn als u dan bereid bent nog een coronazelftest te doen. Wij danken u alvast voor 

de genomen moeite.  

 

THUISARTS.NL 

Voor advies over kleine huisartsgeneeskundige problemen kun u alle informatie die van belang is 

vinden op de huisartsenwebsite: www.thuisarts.nl. 

Wij willen u vragen om, voordat u de assistente belt voor advies, eerst de website te raadplegen. De 

assistente krijgt elke dag nog vele telefoontjes. Om voor haar de telefoondruk te beperken en 

onnodige telefoontjes te voorkomen willen wij u vragen, voordat u belt met een vraag, eerst deze 

website te raadplegen! 

 

www. MIJNGEZONDHEID.net 

Inmiddels is het mogelijk om bij ons digitaal uw dossier in te zien. Ook kunt u uw medicatie online 

inzien of afspraken maken online(beperkte mogelijkheid). E-mail consulten behoren ook tot de 

mogelijkheid.  Hiervoor dient u zich wel te registreren via mijngezondheid.net. U kunt zich via de 

assistentie hiervoor aanmelden. Wij merken steeds vaker dat er patiënten zijn die hun medische 

klachten/vragen via de gewone mail (info@praktijknieuwezeeweg.nl) aan ons sturen. Wij willen u erop 

wijzen dat dit volgens de AVG-wet niet mag, wij kunnen u dan ook niet antwoorden op  de mail, deze 

wordt verwijderd 

  

TOEGENOMEN DRUKTE BIJ DE HUISARTS 

Zoals u uit de landelijke media al heeft kunnen vernemen neemt de druk op de huisartsenzorg nog 

elke dag toe. Ook wij merken dat in onze praktijk. U zult hierdoor merken dat de wachttijden oplopen 

voor het kunnen inplannen van een afspraak. Daar er landelijk een tekort is aan huisartsen is het een  

probleem dat wij niet kunnen verhelpen. Wij vragen hiervoor uw begrip. Bij spoed zullen wij natuurlijk 

proberen een zo passend mogelijke oplossing te vinden.  

 

Team Praktijk Nieuwe Zeeweg                                                           

http://www.thuisarts.nl/

