Nieuwsbrief juni
2019
De huisartsenpraktijk geeft 3x per jaar een nieuwsbrief uit. Graag houden we u op de hoogte
van nieuws en ontwikkelingen rondom de praktijk en de zorg.

Vakantie praktijk
De praktijk is gesloten van 24 juni t/m 14 juli.
Voor dringende zaken die niet kunnen wachten tot wij
terug zijn, belt u tijdens deze vakantie huisartsenpraktijk
van Delft. Herhaalrecepten kunt u in deze periode direct
via uw apotheek regelen.
U vindt onze vakanties ook altijd op de website!

Keuzemenu
Sindskort krijgt u een keuzemenu te horen als u de
praktijk belt. Wij hebben hiervoor gekozen om u sneller
en beter van dienst te zijn en om de wachttijd bij de
assistente in te korten.
Luister het bandje goed af!

Herhaalrecepten
U kunt uw herhaalmedicatie tegenwoordig op meerdere
manieren aanvragen:
- Via de website
- Door de receptenlijn in te spreken (optie 2 in het menu)
- Door het doosje in onze receptenbus te deponeren
- Via de herhaalservice van uw apotheek

Let op: tijdens onze vakantie kunt u recepten direct bij uw aptoheek aanvragen!

Vacature
Zoals u mogelijk gemerkt heeft, hebben wij al enige tijd een vacature
voor een doktersassistente. Helaas is de markt beperkt en hebben we
de juiste kandidaat nog niet gevonden.
In de praktijk zult u te maken krijgen met invalassistentes. We doen
onze uiterste best om te zorgen dat u hier geen hinder van ondervindt.
Bedankt voor uw begrip!

Nieuwe POH-GGZ
Helaas heeft Wendy Reuzenaar, één van onze POH-GGZ, een leuke baan veel dichter bij huis
gevonden. Binnenkort wordt haar opvolgster ingewerkt. Voorlopig kunt u bij onze andere POHGGZ Karin terecht!

Zijn uw gegevens up to date?

Slecht ter been?

Helaas komen wij er met regelmaat
achter dat telefoonnummers en adressen
niet (meer) blijken te kloppen.

Heeft u moeite om met uw rolstoel de
praktijk binnen te komen? Bel voordat u
langskomt even met de assistente. Wij
kunnen dan een drempelhulp voor u
neerleggen.

Bent u in de praktijk? Check dan even bij
de assistente of alles correct genoteerd
staat.
Wij kunnen u dan beter bereiken in geval
van bijvoorbeeld afwijkende uitslagen.

Website

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u info@marmelsteinenkoster.nl toe aan uw adresboek.

