
NIEUWSBRIEF HUISARTSENPRAKTIJK BROCKHOFF OKTOBER 2012. 
Telefoonnummer praktijklijn: 0546-571546. 
 
Deze nieuwsbrief bevat belangrijke informatie. Leest u alles zorgvuldig en rustig door. Deze 
brief geldt ook als oproepbrief voor de griepprik 2012. 
 
Jaarlijkse griepprik: 
De griepprik vindt dit jaar plaats op donderdag 18 oktober tussen 15.00 uur en 18.00 uur. 
Wilt u zoveel mogelijk zorg dragen dat u op deze datum de prik komt halen dit in verband 
met de logistiek en de planning in de praktijk. Wilt u rekening houden met uw kleding i.v.m. 
het ontbloten van de bovenarm. Mensen en kinderen die geprikt willen worden door de 
dokter kunnen dit aangeven. Bij twijfel over wel of niet de griepprik halen kunt u die week 
tijdens het telefonisch spreekuur met de dokter overleggen. 
 
Mensen die in aanmerking komen voor de jaarlijkse griepprik: 

ü 60-Plussers (en mensen die voor 1 mei 2012 60 jaar worden). 
ü Mensen met diabetes mellitus. 
ü Mensen met COPD/astma. 
ü Mensen met hartaandoeningen zoals verstoord hartritme, hartfalen, klepgebreken. 
ü Mensen met ernstige nierinsufficientie(dialyse, niertransplantatie). 
ü Mensen die recent een beenmergtransplantatie hebben ondergaan. 
ü Mensen met verminderde weerstand tegen infecties(zoals geen milt, levercirrose, 

auto-immuunziekten zoals Crohn/colitis ulcerosa, chemotherapie, gebruik van 
prednison en methotrexaat). 

ü Mensen met spierdystrofie/HIV/kanker/verstandelijke handicap in woonvoorziening. 
Indien u allergie heeft voor kippeneiwit of u bent op dat moment acuut ziek dan mag u de 
prik NIET hebben. 
 
Vakantie en feestdagen: 
De praktijk is gesloten in de week van maandag 22 oktober tot en met vrijdag 26 oktober. 
De waarneemregeling van de collega’s staat vermeld op de website en is te beluisteren via 
de telefoon. 
Maandag 24 december is de praktijk in verband met de Kerstvakantie gesloten. 
 
Computers en patientendossier. 
Op woensdagmiddag 7 november is de praktijk alleen bereikbaar voor spoedgevallen. Alle 
computers worden geladen met nieuwe software. Donderdag 8 november gaat het nieuwe 
systeem van start. Alle huisartsen en de apotheek gaan over op een nieuw ICT-systeem. 
Op 8 november is er geen inloopspreekuur.  
 
Vanaf 1 januari 2013 start men opnieuw met het landelijk elektronisch medisch 
dossier. De overheid heeft bepaald, dat u toestemming moet geven voor inzage in uw 
dossier, voordat uw dossier aangesloten kan worden. Van de huisartsen wordt verwacht dat 
zij alle patienten om toestemming gaan vragen. Wilt u dit via de retourenvelop kenbaar 
maken of het getekende formulier inleveren op de praktijk. Info ook op onze website: 
www.huisartsenpraktijkbrockhoff.nl. 


