
NIEUWSBRIEF	  HUISARTSENPRAKTIJK	  BROCKHOFF	  oktober	  2015	  
(De	  brief	  is	  gericht	  aan	  de	  hoofdbewoner	  van	  het	  woonverband(=adres),	  maar	  is	  bestemd	  voor	  alle	  
bewoners	  van	  dat	  adres!!!!!	  Geef	  wijzigingen	  aan	  ons	  door	  zoals	  telefoonnummers/adres	  en	  
veranderingen	  van	  gezinssamenstelling	  en	  verzekering	  gegevens)	  
	  
Let	  op!!=>Griepvaccinatie:	  
De	  jaarlijkse	  griepvaccinatie	  zal	  plaatsvinden	  op	  donderdag	  22	  oktober	  tussen	  1530-‐1800	  uur	  aan	  de	  
Rijssensestraat	  7.	  Zorg	  ervoor	  dat	  met	  de	  kleding	  uw	  bovenarm	  makkelijk	  ontbloot	  kan	  worden,	  
zodat	  het	  griepvaccin	  op	  de	  juiste	  plek	  toegediend	  kan	  worden.	  

	  
WID=wet	  identificatie:	  denkt	  u	  eraan	  ook	  de	  gegevens	  van	  uw	  kinderen/pasgeborenen	  door	  te	  
geven	  in	  verband	  met	  de	  koppeling	  landelijk	  schakelpunt/elektronisch	  patiëntendossier!!!!!	  
LSP=landelijk	  schakelpunt=koppeling	  met	  elektronisch	  patiëntendossier.	  	  
Check	  uw	  vergoedingen	  van	  uw	  verzekeraar	  in	  2015,	  	  zodat	  u	  niet	  opeens	  verrast	  wordt	  door	  
kosten.	  	  
	  
VAKANTIES	  2015:	  
De	  praktijk	  is	  gesloten	  tijdens:	  

Ø   herfstvakantie:	  maandag	  9	  november	  	  t/m	  vrijdag	  13	  november	  
	  
Deze	  informatie	  is	  ook	  na	  te	  lezen	  op	  onze	  website	  www.huisartsenpraktijkbrockhoff.nl	  
	  
Verbouwing:	  	  
	  Zoals	  u	  kunt	  zien	  wordt	  het	  gebouw	  aan	  de	  Dahliastraat	  grotendeels	  vernieuwd	  en	  aangepast.	  De	  
verbouwing	  loopt	  gelukkig	  op	  schema.	  Zoals	  het	  er	  nu	  naar	  uitziet,	  zal	  de	  terugverhuizing	  medio	  
december	  plaatsvinden	  en	  zullen	  we	  na	  de	  herfstvakantie	  ons	  hierop	  gaan	  voorbereiden.	  Begin	  
december	  zal	  er	  een	  nieuwsbrief	  verschijnen	  over	  de	  verhuizing	  terug	  naar	  de	  Dahliastraat.	  	  
	  
Ziekte	  dr.	  Brockhoff:	  
In	  verband	  met	  een	  bloeding	  rondom	  het	  ruggemerg	  schrijven	  we	  	  wekelijks	  een	  klein	  berichtje	  over	  
zijn	  herstel	  op	  de	  website..	  Rond	  10	  september	  is	  hij	  getroffen	  door	  een	  bloeding	  en	  medio	  
november	  zal	  er	  met	  de	  vakgroep	  neurologie	  te	  Utrecht	  bekeken	  worden	  of	  er	  nader	  onderzoek	  
gedaan	  moet	  worden	  of	  dat	  het	  als	  een	  incident	  beschouwd	  kan	  worden.	  Het	  herstel	  loopt	  naar	  
tevredenheid.	  Dank	  u	  allen	  voor	  uw	  medeleven	  en	  vele	  beterschapswensen	  en	  begrip.	  Hij	  hoopt	  zo	  
spoedig	  mogelijk	  weer	  aan	  het	  werk	  te	  kunnen.	  	  
	  
Waarneming	  ziekte	  dr	  Brockhoff:	  

-‐   De	  praktijk	  zal	  volgens	  het	  huisartsenreglement	  Wierden	  	  tot	  en	  met	  9	  oktober	  worden	  
waargenomen	  door	  de	  praktijken	  dr	  Blom,	  dr.	  van	  de	  Fliert,	  dr.Stiggelbout	  en	  dr	  Oosterhuis.	  

-‐   Het	  inloopspreekuur	  is	  tijdelijk	  vervallen.	  	  
-‐   Het	  telefonisch	  spreekuur	  is	  tijdelijk	  vervallen	  
-‐   Tot	  13	  november	  kunt	  u	  voor	  een	  vraag	  telefonisch	  aan	  de	  huisarts	  een	  afspraak	  maken	  met	  

de	  assistentes.	  Zij	  laten	  weten	  wanneer	  u	  een	  telefoontje	  van	  de	  huisarts	  kunt	  verwachten	  



op	  het	  door	  uw	  opgegeven	  telefoonnnummer.	  We	  hopen	  dat	  u	  wel	  bereikbaar	  bent	  en	  dat	  
de	  overlast	  door	  voice-‐mails	  beperkt	  blijft.	  

-‐   ‘s	  morgens	  is	  de	  praktijk	  middels	  de	  assistentes	  telefonisch	  bereikbaar	  en	  zal	  tot	  9	  oktober	  op	  
maandag	  en	  woensdag	  en	  in	  de	  even	  weken	  op	  vrijdag	  dr	  Haarsman	  spreekuur	  houden	  op	  
afspraak	  in	  de	  ochtenden.	  Indien	  haar	  spreekuur	  vol	  zit	  zult	  verwezen	  worden	  naar	  één	  van	  
de	  collega’s.	  

-‐   Vanaf	  maandag	  12	  oktober	  tot	  en	  met	  vrijdag	  6	  november	  zal	  de	  praktijk	  waargenomen	  
worden	  door	  dr	  Haarsman	  en	  dr	  Westenberg.	  Er	  is	  in	  die	  periode	  geen	  inloopspreekuur	  en	  
geen	  	  telefonisch	  spreekuur.	  

-‐   De	  periode	  na	  herfstvakantie	  zal	  zoveel	  mogelijk	  gecorrespondeerd	  worden	  via	  kort	  bericht	  
op	  de	  website	  en	  publicatie	  in	  de	  wachtkamer.	  

-‐   Verdere	  wijzigingen	  volgen	  zsm	  via	  de	  website.	  Houdt	  u	  deze	  berichtgeving	  in	  de	  gaten	  
	  
	  
Dank:	  
Wij	  danken	  u	  allen	  voor	  uw	  begrip	  in	  deze	  periode	  van	  verhuizing	  en	  ziekzijn	  van	  dr.	  Brockhoff.	  


