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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.

Griepprikken
Het is weer herfst en zoals elk jaar delen wij
griepprikken uit. Hebt u een medische indicatie of bent u
ouder dan 60? U ontvangt dan per post een uitnodiging
voor dinsdag 29 oktober 15:30. Mocht u geen
uitnodiging ontvangen hebben en denken dat u hier toch
voor in aanmerking komt, overleg dan even met de
assistente. Bent u écht niet in de gelegenheid, maak dan een nieuwe afspraak bij de assistente.

Nieuwe assistente
Na een onrustige periode in de praktijk zijn wij zeer blij dat we kunnen laten
weten dat per 1 oktober onze nieuwe assistente Greet zal starten. Zij heeft er
erg veel zin in. Op maandag en donderdag krijgt u haar aan de telefoon.

Vakantie Praktijk
De praktijk is gesloten van 30 september t/m 6 oktober.
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!

Bent u verhinderd?
Helaas merken we steeds vaker dat patiënten niet verschijnen op hun
afspraak. Dit is zonde van de ingeplande tijd. Bent u verhinderd? Laat
het ons tijdig weten! Dan kunnen we uw plekje nog aan iemand anders
geven.

Telefonisch spreekuur en e-mail
Om u goed te kunnen helpen willen we u vragen voor uitgebreide
vragen een afspraak op het spreekuur te maken. Het telefonisch
spreekuur is bedoeld voor korte vragen of opvragen uitslagen. Ons
e-mail adres is niet bedoeld voor medisch inhoudelijke vragen. Hebt u een vraag en bent u echt
niet in staat om langs te komen? Overleg eerst even met de assistente!

Nieuwe POH-GGZ
Helaas heeft Wendy Reuzenaar, één van onze POH-GGZ, een leuke baan veel dichter bij huis
gevonden. Inmiddels is haar vervangster Saskia Klooster begonnen. Zij werkt op maandag voor
onze praktijk.

Zijn uw gegevens up to date?

Afwezigheid dokter Koster

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

Dokter Koster gaat per 1 december met
zwangerschapsverlof. Zij zal tijdelijk
vervangen worden door dokter Naron die
aanwezig zal zijn op dinsdag en vrijdag.

Veranderen uw gegevens? Geef dit dan
z.s.m. aan ons door!
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.

