Nijkerk, 17 maart 2020
Geachte heer/mevrouw,

Wij vragen uw aandacht voor onderstaande informatie over
het coronavirus.

Bent u jonger dan 70 jaar en heeft u geen chronische
ziekte?
● Bij klachten van hoesten en koorts hoeft u de praktijk
niet te bellen.
● U zult niet getest worden op het coronavirus.
● Blijf thuis tot u 24 uur geen klachten heeft.
● Bel de praktijk als u zieker of kortademig wordt.
● Kom niet zonder afspraak naar de praktijk.
Bent u ouder dan 70 jaar en/of heeft u een chronische
ziekte?
● Bel de praktijk als uw temperatuur hoger is dan 38
graden (of u zich koortsig voelt) én u hoest of moeilijk
ademhaalt.
● De doktersassistente overlegt dan met uw huisarts.
● Ná 17.00 uur en in de weekenden belt u met de
Huisartsenpost Eemland: 085- 773 11 00.
● Kom niet zonder afspraak naar de praktijk.
Algemene informatie over het nieuwe coronavirus
● Het virus kan klachten geven die lijken op griep;
hoesten, verkoudheid en koorts.
● De meeste mensen genezen hiervan.

● Bescherm uzelf en anderen; was uw handen vaak met
zeep, nies en hoest in uw elleboog, gebruik papieren
zakdoekjes en geef anderen geen hand.
● Blijf thuis bij verkoudheid, hoesten en/of koorts. Blijf
thuis tot u 24 uur geen klachten heeft.
● Informatie vindt u op thuisarts.nl
● Of bel het landelijke informatienummer: 0800 - 1351
(tussen 08.00 en 20.00 uur).

Speciaal Corona spreekuur in Nijkerk
● Corona spreekuur Nijkerk op afspraak.
● De huisartsen van Nijkerk organiseren gezamenlijk een
corona spreekuur. Na telefonisch contact met de
praktijk wordt u daarvoor aangemeld.
● Het spreekuur is bedoeld voor mensen met
luchtwegklachten in combinatie met koorts die dusdanig
ziek zijn dat ze beoordeeld moeten worden.
● Ook als u voor een andere klacht gezien moet worden
én hoest of koorts heeft, wordt u op dit spreekuur
uitgenodigd.
● U wordt gezien door één van de Nijkerkse huisartsen.
De huisarts zal gekleed zijn in beschermende kleding
met mondkapje.
● Op het spreekuur kan niet getest worden of u corona
heeft.

Heeft u al een afspraak staan of wilt u een afspraak maken?
● Veel reguliere controles worden verzet om zo min
mogelijk een beroep te doen op de huisartsenzorg.
Waar mogelijk wordt dit omgezet naar een telefonische
afspraak.
● We maken alleen nieuwe afspraken voor het spreekuur
als het medisch noodzakelijk is. Dit om het aantal
contactmomenten te beperken.

Online diensten
● Als uw huisarts online diensten heeft kan u deze
diensten ook gebruiken om via een e-consult een vraag
te stellen aan de huisarts. De aanmelding hiervoor is nu
makkelijker gemaakt. U kunt zich aanmelden via onze
website (Online diensten).

Mondkapjes
● We verwachten een tekort aan materialen. Als u thuis
ongebruikte mondkapjes heeft liggen dan kan u deze
naar het gezondheidscentrum brengen. Het gaat om
FFP1 of FFP2 mondkapjes Wij zullen zorgen dat bij de
hoofdingang een bak staat waar u deze in kan doen.

Mocht u vragen hebben over deze mail dan kan u contact
opnemen met uw eigen huisartsenpraktijk.
We wensen u veel sterkte in deze bijzondere tijden en een goede
gezondheid.
Ook danken wij u voor uw steun en begrip.

Met vriendelijke groet,

De huisartsen en medewerkers van de huisartsenpraktijken in
Nijkerk, Nijkerkerveen en Zwartebroek

