
 

   

                            Nieuwsbrief  -  28 februari 2022 

Beste lezer, 

De voorjaarsvakantie is begonnen en wij zijn de komende week er even tussenuit. We hopen 

u vanaf 7 maart weer van dienst te kunnen zijn. Huisarts Bekker (0341 55 23 83) neemt waar 

voor ons.  In deze brief praten we u graag weer bij over een aantal zaken.  

Ziekte huisarts van Dormael 

Een paar weken terug kregen wij het verdrietige bericht dat onze vaste collega op de 

maandag slecht nieuws heeft gekregen. Er is bij haar een kwaadaardige vorm van kanker in 

de buik gevonden. Het ziet er ernstig uit en zij zal de komende periode een intensieve 

combinatie van operaties en chemotherapie moeten ondergaan. Het is op dit moment 

allemaal erg onzeker en het lijkt er niet op dat zij überhaupt terug zal kunnen komen. Zoals u 

begrijpt zijn wij erg aangeslagen door dit nieuws en leven intens met haar en haar gezin 

mee. Voorlopig zal er op de maandag maar een huisarts aanwezig zijn…  

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 huisartsen vereniging ons nog wel 

het advies om in de praktijk mondkapjes te blijven dragen. Wij hopen op uw begrip!  

Videospreekuur 

Mocht u graag de huisarts of assistente willen spreken maar niet naar de praktijk willen of 

kunnen komen, dan wijzen wij u graag op de mogelijkheid om een beveiligd videogesprek 

met ons te voeren. De procedure is heel eenvoudig: u krijgt van ons een link toegestuurd die 

u vervolgens op uw smartphone kunt openen. 

Verhuizing naar Salem 

Ondertussen komen wij dichter en dichter bij de verhuisdatum. Op dit moment verwachten 

wij op 11 en 12 april te verhuizen en u vanaf 13 april vanaf de nieuwe locatie weer te 

kunnen ontvangen. Uiteraard krijgt u van ons tijdig hierover een bericht per post. Er moet 

nog veel gebeuren maar het lijkt erop dat alles net op tijd klaar zal zijn! 

Een goede week gewenst en hartelijke groeten namens het hele team, 

Wouter van Egmond 


