NIEUWSBRIEF
HUISARTSENPRAKTIJK GULPEN
Wij denken aan u in deze
moeilijke tijd! ♥
Mei 2020…Het is voor ons allemaal een moeilijke,
vreemde tijd. Via deze brief willen wij laten
weten dat we aan u denken. Wij hopen dat zowel
u als uw naasten gezond zijn en blijven. Stay safe,
houd u aan de maatregelen van het RIVM…
Samen komen we deze crisis door !



Veel liefs van Team HAP Gulpen

Maatregelen Coronavirus
Contactgegevens
Huisartsenpraktijk Gulpen
Rijksweg 29B
6271 AC Gulpen
Telefoon:
043 450 10 25
Spoed:
043 450 10 25 (keuze 1)
Recepten:
043 450 10 25 (keuze 2/0)
E-mail:
info@hapgulpen.nl
Website:
www.hapgulpen.nl
Openingstijden:
maandag t/m vrijdag
08.00u – 17.00u
12.30u – 15.00u alleen voor
spoed
Buiten kantooruren:
Huisartsenpost Oostelijk Zuid
Limburg (Nightcare):
045 577 88 44

Ook tijdens de coronacrisis zijn wij bereikbaar
voor vragen of klachten waarover u zich
ongerust maakt. Contact opnemen met onze
praktijk kan via de telefoon en het internet. Het is
niet mogelijk om zonder afspraak direct naar de
praktijk te komen. Wij bekijken dan samen met u
wat in uw situatie het beste is om te doen.
Dus heeft u hulp nodig, aarzel dan niet ons te
bellen. Wel maken we hierin een onderscheid
tussen coronaklachten en andere klachten.
Bent u verkouden of hoest u? Dan blijft u binnen.
Hiervoor hoeft u geen contact op te nemen met
ons. Voelt u zich zieker worden? Dan neemt u wel
contact op! Vindt de huisarts of doktersassistente
het nodig u te zien? Dan komt u naar het aparte
Coronaspreekuur of legt de huisarts een visite af.
We rekenen op uw hulp om besmetting te
voorkomen! Onder andere door binnen te blijven
bij milde klachten en door uit te spreken of u
koorts heeft, snottert of hoest wanneer u contact
opneemt met ons of de huisartsenpost.
Betrouwbare informatie vindt u op
www.thuisarts.nl.
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Uitwisselen medische gegevens
Goede, veilige en snelle zorg. Dat willen we
allemaal, ook in het ziekenhuis of op de HAP.
Actuele informatie over uw gezondheid is
belangrijk, zeker nu! Via het Landelijk
Schakelpunt kunnen wij deze info delen. Alléén
als het nodig is. Alléén als u daar toestemming
voor geeft. Kijk op www.volgjezorg.nl voor
meer informatie en het geven van toestemming.

Reguliere zorg opstarten
Website
Op onze website vindt u
wekelijks belangrijke updates
en informatie over onder
andere onze werkwijze, de
coronamaatregelen en ander
belangrijk nieuws. Check
daarom regelmatig:

www.hapgulpen.nl

Uw e-mailadres?
In de toekomst willen we vaker
nieuwsberichten gaan
versturen per e-mail. Als u
denkt dat wij uw mailadres nog
niet in uw dossier hebben
genoteerd, mail dit dan even
aan ons door:

info@haphulpen.nl

Facebook / Instagram
Volg ons op Facebook en
Instagram en blijf zo ook op de
hoogte van belangrijk nieuws!

www.facebook.nl/
hapgulpen

Vanaf 11 mei gaan we de reguliere zorg en de
spreekuren van de praktijkondersteuners weer
langzaam opstarten. Al zal dit nog niet op de
manier zijn zoals u gewend bent van voor de
crisis. We zullen een deel van de (niet
noodzakelijke) zorg op afstand blijven geven,
voor zover dit kan. Kijk regelmatig op onze
website en social media voor updates hierover!
Het is veilig om naar onze praktijk te komen.
We hebben vele maatregelen getroffen om
verspreiding van het virus tegen te gaan en
besmetting te voorkomen.

Behandelwensen vastleggen
Heeft u er al eens over nagedacht om uw
behandelwensen op papier vast te leggen? Laat
ons dit weten! Misschien heeft u al eens
nagedacht of u bijvoorbeeld of u nog naar een
ziekenhuis wilt als u erg ziek wordt. En of u wel
of niet gereanimeerd wilt worden. Vertel het
aan uw naasten en aan ons!
Het nadenken, bespreken en opschrijven van
uw wensen is niet gemakkelijk. Op
https://www.thuisarts.nl/keuzehulp/verkenuw-wensen-voor-zorg-en-behandeling vindt u
een keuzehulp die hierbij kan helpen. Of vraag
om een gesprek met uw huisarts.

