Nieuwsbrief- maart 2022
Beste Lezer,
Voor het eerste keer van dit jaar ontvang u van ons een nieuwsbrief. Hiermee willen wij u op
de hoogte stellen van al het ‘reilen en zeilen’ in en rondom de praktijk.
Telefoontijden
Vanaf heden zijn de telefoontijden waarop u de assistentes kunt bereiken aangepast. Tussen
08:00- 10:30, 11:00-11:30, 13:30-16:30 uur is de assistente telefonisch bereikbaar. Op de
overige tijden vragen wij u alleen voor spoedgevallen contact op te nemen met de praktijk.
Medewerkers
In Eveline Toussaint haar plaats zijn er twee nieuw enthousiaste doktersassistentes
aangenomen. Per 1 januari is Inge van Bart bij ons in het team gekomen en is per 1 maart
Mirjam van de Ridder- Swijnenburg ons team komen versterken.
Verder zult u er niet veel van merken, maar achter de schermen is Natalie Westhuis-Vonhof,
per medio december ons team komen versterken als praktijkmanager. Tevens is zij
werkzaam als manager en praktijkondersteuner bij huisarts van Egmond. Wij kijken erg uit
naar een fijne samenwerking met elkaar.
Medio maart zal dokter de Groote ons team verlaten, hij was binnen de praktijk een vast
gezicht en zullen hem ook gaan missen als gewaardeerd collega. Wij wensen hem veel
succes met zijn carrière.
De vaste waarnemer, dokter Millin, is al een bekend gezicht binnen de praktijk en zal ook
vast blijven binnen het team. Zijn werkdagen zijn op maandag, woensdag en vrijdag.
Nog een positieve mededeling is dat dokter Bijstra weer in de praktijk werkzaam is. Haar
werkdagen zijn: dinsdag, woensdag en donderdag en na de verhuizing in april zijn haar
werkdagen maandag, dinsdag en donderdag.
Bevalling POH Tineke
We hebben het heugelijke nieuws ontvangen dat Tineke zondag 13 maart is bevallen van
een jongetje Jilles. Alles is goed gegaan en wij wensen haar een heel fijn verlof toe, samen
met haar gezin.
Corona maatregelen
Na bijna 2 jaar van corona regels met anderhalve meter afstand en mondkapjes, lijkt deze
periode nu (bijna) voorbij! Op veel locaties zijn de meeste regels komen te vervallen.
Helaas is het nog wel zo dat er grote zorgen zijn om de uitval van zorgpersoneel en de nog
redelijk volle ziekenhuizen. Om die reden geeft onze landelijke huisartsenvereniging ons nog
wel het advies om in de praktijk mondkapjes te blijven dragen. Wij hopen op uw begrip!
Helaas is het nog wel zo dat de besmettingen hoog blijven, waardoor er ook regelmatig
medewerkers in quarantaine moeten, daardoor was het afgelopen periode soms lastig om
de continuïteit te waarborgen. We hebben het nog steeds kunnen oplossen, alleen heeft u
soms langer moeten wachten. Onze excuses hiervoor.

Nieuwe centrum: Salem – Huis van Gezondheid
Het is bijna zover: wij gaan verhuizen. Op maandag 11 en 12 april zal gaan verhuizen en deze
dagen is de praktijk alleen voor uitsluitend spoedgevallen bereikbaar zijn. Wij hopen u op
woensdag 13 april weer van dienst te kunnen zijn.

Hartelijke groet namen het hele team,

Marianne Bijstra

