
BETREFT: Wijzigingen huisartsenpraktijk Medisch Kwartier Naarden-Vesting

Geachte patient(e),

Op dit moment wordt de wereld overrompeld door de Corona-crisis: een voor ons allen vreemde en
onwerkelljke situatie. Onze huisartsenpraktijk werkt, met vele anderen in Nederland, hard om deze
cnsis het hoofd te bieden.

Onze aandacht is voor het grootste deel gericht op de corona-crisis, maarwe blijven natuurluk ook
garant staan voor alle andere dringende zorgbehoefte. Het is nu bij zorgvragen belangrijk om altiid
eerst telefonisch contact op te nemen met de praktijk. Wij kunnen dan inschatten of u op de
huisartsenpraktijk beoordeeld kunt en mag worden, of dat dit elders moet gebeuren.

Zodta het kan, wordt de huisartsenzorg genormaliseerd: we zullen de ontstane achterstanden inlopen
en zorgdragen voor de continuiteit van uw zorg. Tot die tijd kunt u voor al uw vragen (op

doordeweekse dagen, van 8:00 tot 17:00 uur) bij ons terecht per telefoon (035€943810), e-mail aan
de assistente (assistente@denieuwevesting. nl) of e-consult. De huisartsen zullen zoveel mogelUk

telefonische consulten doen om klachten te beoordelen en te behandelen.

Praktijkovername
Ondanks deze roerige tijd willen wij u toch graag op de hoogte brengen van veranderingen in de
praktijk. Medisch Kwartier Naarden Vesting wordt overgenomen door Anne-Fleur Schoemaker en
Reinoud Sprenger, die u mogeli.ik de afgelopen ti.id al in de praktijk bent tegengekomen. Samen zullen
zi.f de komende jaren uw huisarts zln. Per 1 april 2020 zal de huisartsenpraktijk verder gaan onder een
nieuwe naam: DqNjClgglEstlng. Met deze naam brengen wij onze eigentijdse visie tot uiting, onder
andere door het bieden van toegankelijke en laagdrempelige zorg.

Nieuwe website
Huisartsenpraktijk De Nieuwe Vesting heeft een nieuwe website: www.denieuwevestino.nl. Hier kunt u

afspraken maken voor consulten met uw huisarts of de praktijkondersteuners, e-consulten of
herhaalrecepten aanvragen, nieuwe gezinsleden inschrijven en leest u de laatste updates over de
huisartsenpraktijk en (actuele) thema's in de zorg. Bovendien kunt u in de toekomst via de website
videoconsulten aanvragen. Wij hopen uw interesse gewekt te hebben om deze website te gaan
bekilken en horen graag van u indien u rets mist of andere adviezen heeft. Vanzelfsprekend blijven wtj
ook telefonisch bereikbaar voor al uw vragen en om afspraken te maken.
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Veranderingen De Nieuwe Vesting
Om onze visie van laagdrempelige en toegankelijke zorg kracht bij te zetten, zullen er een aantal
veranderingen plaatsvinden (zodra de restricties vanwege de corona-crisis zijn opgeheven):

o Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag zal er inloopspreekuur zijn van 8.00 tot 8.30 uur. Het
inloopspreekuur is bedoeld voor dringende vragen die niet kunnen wachten. Wij vezoeken
pati€nten om 8.00 uur aanwezig te zijn en niet meer dan 66n klacht tijdens een inloopconsult te
bespreken.

. Op woensdagen begint Reinoud Sprenger om 07:40 uur met zijn spreekuur. Die dag zal er geen
inloopspreekuur zijn.

o Elke werkdag is de praktijk van 8.00 tot 17.00 uur telefonisch bereikbaar op het bekende nummer
(035€943810). WU raden aan om zo vroeg mogelijk te bellen zodat wij overdag nog het nodige
voor u kunnen doen. Aanvragen voor visites worden, indien mogelijk, voor 10.30 uur ingediend.

o Om telefonisch beter bereikbaar te zijn, wordt er een extra doktersassistente ingezet. Daarnaast
zullen de assistentes meerdere keren per week een eigen spreekuur houden, om bijvoorbeeld
bloeddruk of suikerwaarden te controleren en daarnaast kleine klachten en letsels te behandelen.
Denk hierbij aan het uitspuiten van oren of het behandelen van wonden.

o U kunt voortaan ook terecht voor leefstiilconsulten, reizigersadvies en riibewiiskeurinqen.
o De Nieuwe Vesting zal tevens op korte termijn lonofunctietesten en echoqrafie€n aanbieden.

Wij kijken er ontzettend naar uit om als team uw huisartsenzorg te leveren en hebben zin in de
toekomst!

Nog even terugkomend op de corona-crisis: let op uzelf, let op elkaar, was regelmatig uw handen, blijf
zoveel mogelijk thuis en houd minstens 1,5 meter afstand van elkaar. lndien u klachten, zoals
verkoudheid of griep heeft: blijf binnen. Neem bij toenemende klachten van benauwdheid, koorts of
vragen hierover, telefonisch contact op met de huisartsenpraktijk op 035-6943810.

Met vriendelijke groet,

Het team van Huisartsenpraktijk De Nieuwe Vesting


