NIEUWSBRIEF
HUISARTSENPRAKTIJK GULPEN
Wij wensen u een fijne
zomervakantie!
Over enkele weken begint de zomervakantie. Ons
team gaat dan ook genieten van een welverdiende
vakantie. In deze zomerperiode zijn we enkele
dagen gesloten, u leest er meer over in de jaarlijkse
nieuwsbrief! Ook praten we u bij over de landelijke
actieweek voor huisartsen, eHealth en de griepprik.
We wensen u een zonnige en gezonde vakantie toe!

Zorg op afstand: Uw Huisarts Online
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

Een praktijkbezoek is niet altijd nodig. Soms kunnen we u
goed helpen aan de telefoon. Wist u dat we ook kunnen
beeldbellen? 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

Griepprik 2022
Op maandag 10 oktober 2022 gaan we de jaarlijkse
griepprik zetten. Ook dit jaar wordt deze gecombineerd met
de vaccinatie tegen pneumokokken (vanaf 65 jaar). Het
tijdstip en verdere details volgen nog.

Praktijk gesloten in de zomer
Wegens zomervakantie zijn we gesloten op de volgende
dagen:
-Maandag 25 juli
-Vrijdag 29 juli
-Woensdag 3 augustus
-Vrijdag 12 augustus
-Dinsdag 16 augustus
-Donderdag 18 augustus
-Dinsdag 23 augustus
-Donderdag 25 augustus
-Dinsdag 30 augustus
-Donderdag 1 september
De praktijk wordt op deze dagen waargenomen door
Drs Ruijters, telefoonnummer: 043-450 44 00.

NIEUWSBRIEF
HUISARTSENPRAKTIJK GULPEN
Actieweek huisartsenzorg
Van maandag 27 juni tot en met vrijdag 1 juli hebben we landelijk actie gevoerd om aandacht te vragen
voor de druk op de huisartsenzorg. Nog steeds is deze aandacht hard nodig!
Dat doen we in het belang van al onze patiënten. We vinden dat in Nederland iedereen terecht moet kunnen
bij een huisarts. Maar dat staat onder druk. De werkdruk in de huisartsenzorg is hoog en wanneer we
patiënten verwijzen naar het ziekenhuis en de ggz zijn er vaak lange wachtlijsten. We willen onder andere:





meer tijd hebben voor onze patiënten !!!
af van alle onnodige en onnozele administratie,
minder drukte in de avond-, nacht- en weekenddiensten,
dat de wachtlijsten in ziekenhuizen, de ggz en jeugdzorg worden opgelost.

U kunt ons nog altijd hierbij steunen! Kopieer of knip onderstaande brief uit en stuur deze naar
minister Kuipers. We danken u voor uw steun 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aan:
Minister E.J. Kuipers
Postbus 20350
2500 EJ Den Haag
Beste minister Kuipers,

Datum: ……….

Ik wil dat iedereen in Nederland, nu en in de toekomst, een huisarts heeft.
Voor mij als patiënt is goede toegang tot huisartsenzorg erg belangrijk. De huisarts is de
eerste bij wie ik aanklop als ik medische klachten heb, degene die mij behandeling
biedt en kan verwijzen als ik specialistische zorg nodig heb.
Er staat veel druk op de huisartsenzorg. Daardoor komt de tijd die de huisartsen per
patiënt hebben om het goede gesprek te voeren in de knel.
Daarom voeren de huisartsen in Nederland deze week actie. Ik steun mijn huisarts in
deze actie, omdat […………………………………………………………………………………..........................]
U bent als minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in de positie om te zorgen dat
de druk op de huisartsenzorg wordt aangepakt. Kan ik op u rekenen, maakt u zich ook
hard voor de huisartsenzorg?
Met vriendelijke groet,
[………………………………………………vul hier uw naam in]

