
contact met uw huisarts in corona-tijd 

 

Amsterdam , mei 2020 

 

Beste mevrouw/mijnheer, 

Sinds eind februari is er corona in Nederland. Vanwege de extra zorg voor mensen met corona 

vroegen wij u om alleen voor dringende vragen uw huisarts te bellen of te mailen. Wij danken u voor 

uw begrip en steun daarbij.  

Inmiddels zijn wij weer gestart met een deel van de gewone zorg. Toch merken we dat niet alle 

patiënten ons bellen als zij klachten hebben. Misschien denken zij dat we nog te druk zijn met 

coronazorg, of dat zij in onze praktijk besmet kunnen worden met corona.  

In deze brief kunt u lezen hoe uw huisarts in de komende weken bereikbaar is voor vragen en 

gezondheidsklachten. Ook leest u in deze brief hoe uw huisarts ervoor zorgt dat de praktijk veilig is 

voor u. 

 

Aanpassingen in onze huisartsenpraktijk tijdens de corona-crisis  

- Kom NIET naar de praktijk zonder afspraak. 

 

- Bij ernstige of acute klachten: bel ons direct (020 ……). 

Bel buiten onze openingstijden de huisartsenpost (088 …..) 

Bel bij levensbedreigende situaties het noodnummer (112) 

 

- Als u niet-dringende vragen heeft: bel ons of stuur een mail (….) 

Wij kijken dan hoe wij u het best kunnen helpen. 

Als u ons iets wilt laten zien, stuur dan foto’s mee in uw email. 

 

- Als u klachten heeft die misschien door corona komen, maar niet ernstig ziek bent, hoeft u 

ons niet te bellen.  

U kunt dan informatie vinden op:  

https://www.thuisarts.nl/corona 

https://decoronacheck.nl/ 

https://www.pharos.nl/coronavirus/ 

https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/vragen-antwoorden 

 

 

Het is nog steeds belangrijk dat u niet onnodig over straat gaat en dat u 1,5 meter afstand houdt. 

Daarom beantwoorden wij uw vragen zoveel mogelijk telefonisch, via e-mail of via beeldbellen. 

Wacht niet te lang met ons te bellen of mailen, als u gezondheidsklachten heeft! 

https://www.google.com/search?q=huisarts+van+moppes+van+londen&oq=huisarts+van+moppes+van+londen&aqs=chrome..69i57j0l4j69i60l3.7631j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.thuisarts.nl/corona
https://decoronacheck.nl/
https://www.pharos.nl/coronavirus/
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/vragen-antwoorden


- Voor lichamelijk onderzoek of een ingreep krijgt u een spreekuur-afspraak in de ochtend.  

In onze wachtkamer mogen maximaal 4 mensen tegelijk zitten. Anders lukt het niet om 1,5 

meter afstand kunt bewaren.  

Als de wachtkamer te vol is, vraagt de assistente u om buiten te wachten tot we u roepen.  

Bij de ingang van de wachtkamer staat een fles alcohol en tissues voor uw handen. 

De huisarts geeft u geen hand. 

 

- Kom alléén (zonder uw familie of buren) naar het spreekuur!  

Als u een tolk nodig heeft, dan helpen wij u daarmee. 

 

- Kom op tijd op uw afspraak! 

 

- Als u een spreekuurafspraak heeft terwijl u klachten heeft die kunnen passen bij corona, 

dan moet u dat VOOR uw afspraak telefonisch melden bij de assistente. 

U mag dan NIET zonder bescherming naar de praktijk komen! 

Lees hieronder goed door welke klachten bij corona kunnen passen. 

 

- Als u een gesprek wilt met een huisarts of praktijkverpleegkundige, kunt u vragen om een 

telefonische afspraak of beeldbel-afspraak.  

Voor beeldbellen heeft u een computer met camera en geluid, of een smartphone  nodig. 

Als u hulp nodig heeft bij computergebruik voor beeldbellen, dan kunt u dat aan ons vragen.   

 

- Als u suikerziekte of hoge bloeddruk heeft, kan de praktijkverpleegkundige u helpen bij 

zelfmetingen.  

U leert dan zelf de suiker en bloeddruk te meten en u maakt samen een plan voor uw 

behandeling.  

 

- Als u een afspraak met de assistente heeft, meldt u zich aan de balie.  

 

 

Corona spreekuur 

Klachten die kunnen wijzen op corona 
- Temperatuur boven 38 graden 

- Kortademigheid in rust of bij lichte inspanning  

- Spierpijn in rust of bij lichte inspanning  

- Hoesten, keelpijn, neusverkoudheid  

- Uw reuk of smaak is ineens weg of minder 

- U voelt u zich slap of uitgeput 

- U heeft diarree en/of misselijkheid  

- Er is corona vastgesteld bij iemand die vaak bij buurt is geweest 

Let op: al deze klachten moet u telefonisch melden aan de assistente 

VOORDAT u naar uw spreekuurafspraak komt. 



Elke dag hebben wij vanaf 15.40 uur (tien over half vier) een coronaspreekuur. Dit is een 

afsprakenspreekuur voor patiënten met klachten die kunnen passen bij corona.  U ziet tijdens het 

corona spreekuur niet altijd uw eigen huisarts. Als U een afspraak voor het corona spreekuur heeft, 

moet U buiten wachten op het plein. De huisarts komt naar u daar ophalen. De huisarts draagt dan 

beschermende kleding en u krijgt een mondkapje op. Daarna mag u mee naar binnen lopen. De 

spreekkamer en alle spullen worden na het corona-spreekuur steeds goed schoon gemaakt. 

 

Ziekenhuis: polikliniek en onderzoek in het ziekenhuis 

Tijdens de eerste weken van de corona-crisis waren de poliklinieken in het ziekenhuis gesloten. In de 

komende tijd gaan deze weer open. Er is een lange wachtlijst ontstaan. Het ziekenhuis bepaalt 

wanneer patiënten een afspraak krijgen. Dat hangt af van de klachten en van de medische spoed, de 

huisarts heeft hier geen invloed op. 

 

Verre patiënten 

Door de corona uitbraak ervaren wij nóg sterker hoe belangrijk het is dat de huisarts u kan bezoeken. 

Als het nodig is, bezoeken we u graag, maar dat kan niet als u te ver weg woont. Op onze website 

kunt u lezen welke postcodes wij kunnen bezoeken. Als u niet in de genoemde postcodes woont, 

vragen wij u dringend om een huisarts dichterbij te zoeken. 

 

Inzage in uw dossier op de huisartsenpost en spoedeisende hulp 

In verband met de corona zijn alle huisartsendossiers opengezet voor artsen op de huisartsenpost of 

spoedeisende hulp. Dat betekent dat deze artsen uw huisartsendossier kunnen inzien als dat 

medisch noodzakelijk is. Daardoor kunnen zij u beter en veiliger behandelen. Wij vinden het 

belangrijk dat dit ook nog kan als de corona crisis over is. Via deze link kunt u daarrvoor toestemming 

geven.  

Als u Mijn OLVG  heeft geactiveerd, kunt u toestemming geven aan uw huisarts om uw OLVG-dossier 

te zien. De huisarts kan dan met u meedenken over uw uitslagen en behandelingen in het OLVG.  

Als u wilt dat de huisarts u daarbij helpt, kunt u dat melden. 

            

Tot slot 

Tijdens de corona-crisis zorgen wij dat onze praktijk voor u een veilige plek blijft. Dat vraagt veel 

aanpassingen. U kunt ons daarbij helpen door deze brief goed te lezen. 

Het kan zijn dat wij de regels in onze praktijk nog vaker moeten aanpassen. Dat hangt af van de 

ontwikkeling van de corona-crisis. Wij volgen de instructies van RIVM en de overheid. Het laatste 

nieuws kunt u vinden op onze website.  

 

http://www.volgjezorg.nl./
https://www.mijnolvg.nl/mychart-prd/Authentication/Login?


Namens het team van huisartsenpraktijk …….., wensen wij u en uw naasten veel liefde en kracht in 

deze moeilijke tijd, blijf gezond! 


