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 Wij wensen u een fijne 
zomervakantie! 
De zomervakantie staat voor de deur. We  zijn er 

met ons (nieuwe) team even aan toe, na een 

bewogen, druk jaar. We hopen dat ook u kunt 

gaan genieten van een welverdiende 

zomervakantie! Dat gaan wij ook doen: 

afschakelen en opladen. We zijn er een paar dagen 

niet. U leest er meer over in deze nieuwsbrief! 

 

Vorig jaar rond deze tijd stuurden we u al een 

nieuwsbrief, toen zaten we nog midden in de 

Coronacrisis en leverden we vooral zorg op 

afstand. Deze crisis is nog niet bestreden, het 

virus is nog onder ons. Gelukkig neemt de 

vaccinatiegraad toe en het aantal 

ziekenhuisopnames af. We hebben hard gewerkt 

om onze doelgroep patiënten te vaccineren, naast 

het leveren van de reguliere zorg. Laten we 

hopen dat we snel terugkeren naar het ‘oude 

normaal’. Dit kunnen we alleen samen doen! Dus 

houdt u aan de basismaatregelen: was de handen 

stuk, houdt 1,5 meter afstand en bij klachten: laat 

u testen (ook als u gevaccineerd bent)!  

Ons vizier gaat ook weer op de toekomst. In 

september starten we met het opleiden van 

toekomstige huisartsen. En we maken de 

praktijk toekomstbestendig.  

Zorg op afstand: Uw Huisarts Online 

Want wat we geleerd hebben, zorg op afstand 

werkt en kan soms heel handig zijn! Veilig én 

kosteloos online herhaalrecepten bestellen, een 

vraag stellen of berichtje sturen, online afspraken 

maken, uw medische dossier inzien, een plekje 

beoordelen. Het kan! Kijk op onze website en klik 

op het ‘Mijn Huisarts Online’ logo, download de 

Mijn Huisarts Online app of ga naar 

hapgulpen.uwzorgonline.nl.  

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 spoed 

Buiten kantooruren: 
Huisartsenpost Oostelijk Zuid 
Limburg (Nightcare):             
045 577 88 44  

http://hapgulpen.uwzorgonline.nl/
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 Uitwisselen medische gegevens 
Goede, veilige en snelle zorg. Dat willen we 

allemaal, ook in het ziekenhuis of op de 

huisartsenpost. Actuele informatie over uw 

gezondheid is belangrijk. 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.  

Praktijk gesloten in de zomer 
 

Wegens zomervakantie zijn we gesloten op de 
volgende dagen:  
-Donderdag 5 augustus 
-Dinsdag 10 augustus 
-Donderdag 12 augustus 
-Donderdag 19 augustus   
-Maandag 23 augustus 
-Woensdag 25 augustus 
-Woensdag 1 september  
-Vrijdag 3 september   
-Woensdag 8 september  
 
De praktijk wordt op deze dagen waargenomen 
door Drs Ruijters, telefoonnummer: 
 043-450 44 00. 
 

Griepprik 2021 
 

De datum van de griepprik 2021 is bekend: 
maandag 1 november 2021. Het tijdstip en 
verdere details volgen nog.  

Website en social media 
 

Bovenstaande data kunt u ook terugvinden op 
onze vernieuwde website en social media. 
Hier vindt u wekelijks belangrijke updates en 
informatie over onder andere onze werkwijze, 
de coronamaatregelen, vakanties en ander 
belangrijk nieuws. En heeft u onze nieuwe 
teamfoto al gezien? Check daarom regelmatig: 

www.hapgulpen.nl 
www.facebook.nl/hapgulpen   

Middagspreekuur 

We hebben ons 
middagspreekuur hervat. Op 
maandag, dinsdag en vrijdag 
kunt u tussen 15.30u-16.30u 
weer terecht op dit spreekuur 
(ook online in te plannen)! 
 

Telefonische 
bereikbaarheid 

In het najaar willen we onze 
bereikbaarheid vergroten door 
de telefonische openingstijden 
te verruimen. Houdt onze 
website en social media in de 
gaten voor updates hierover! 
 

Betrouwbare 
medische info! 

Heeft u een medische klacht, 
wilt u gezond blijven, zoekt u 
online informatie hierover? 
Kijk dan op 

www.thuisarts.nl voor 
betrouwbare informatie over 
ziekte en gezondheid, gemaakt 
door artsen. 

 

http://www.hapgulpen.nl/

