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Een nieuw pand, een nieuwe naam: ‘Het Zorgkwartier’ 
Na drie jaar voorbereiding en een verbouwing van ruim één jaar is het eindelijk zover: op vrijdag 
30 oktober verhuizen wij onze praktijk naar een nieuwe locatie. Het pand ligt tegenover onze 
huidige praktijk, aan Chevalleraustraat 4. Vanaf maandag 2 november heet onze gezamenlijke 
praktijk ‘Huisartsenpraktijk Het Zorgkwartier’. Veel blijft hetzelfde en vertrouwd: uw vaste 
huisarts, het assistenteteam, praktijkverpleegkundigen en de telefoonnummers veranderen niet.  
 
Wat er echt anders wordt…. 
Behalve  de nieuwe naam, logo en huisstijl, krijgt u (eindelijk) een nieuwe, ruime wachtkamer 
met luchtverwarming en koeling. Maar de grootste verandering is dat u voor onze praktijk op de 
eerste verdieping moet zijn. Daarom is er naast een brede trap ook een ruime lift. Het inleveren 
van lege medicijndoosjes kan niet meer: er lopen dagelijks teveel mensen het gebouw in- & uit 
waardoor dit systeem niet langer in stand kan blijven. Herhaalrecepten kunt u aanvragen via de 
telefoon (keuzemenu “2”) of digitaal via de website en MijnGezondheid.net 

In Het Zorgkwartier zitten 12 zorgaanbieders onder één dak: behalve onze praktijken zijn er de 
volgende zorgaanbieders gevestigd: praktijk van FysioTotaal, Saxenburgh Ziekenhuis (röntgen, 



polikliniek en prikpost), Buurtzorg, Carinova, Cesartherapie Alice Horsman, Diëtisten van Asselt 
en diëtistengroep Nederland, Pedagogische praktijk Asgard, Podologic, Podotherapie Innofeet, 
Psychologenpraktijk Mirjam Dijk.  

Lees meer via de onderstaande link:   

https://www.detoren.net/detoren/bij-de-tijdse-zorg-onder-een-modern-dak 
https://www.destentor.nl/ommen/het-is-gelukt-maar-wat-was-het-zorgkwartier-in-ommen-een-
moeilijke-bevalling~a67f954a/ (de kop van het artikel geeft overigens niet óns gevoel weer)  
 

(nog) geen officiële opening 
Wij hadden u graag op een open dag allemaal welkom willen heten. Door de Corona-epidemie is 
een feestelijke opening of open dag helaas nog niet mogelijk. In plaats daarvan komt er 
binnenkort een virtuele rondleiding beschikbaar via www.hetzorgkwartier.nl Omdat het pand bij 
het versturen van deze nieuwsbrief nog niet klaar is, volgt die online-video in november.   
 

 

 

Overig praktijknieuws: 

Corona.  

Het zal u duidelijk zijn: dit vervelende virus houdt ons allen nog in de 
greep. Zolang er nog geen vaccin is zal dat zo blijven. Een vaccin komt 
dit jaar zeker niet beschikbaar. Kortom: blijf uw gezond verstand 
gebruiken, houdt afstand, ga niet naar bijeenkomsten waar u op korte 
afstand met meerdere mensen bijeenkomt. Blijf zeker thuis als u 
verkouden bent, koorts en/of keelpijn hebt of plotseling smaak- en 
reukverlies. Breng u zelf niet in gevaar en dus ook anderen niet. 

 
Alleen spreekuur op afspraak: door de epidemie is het inloopspreekuur om 8.00 uur vervallen. 
Kom niet eerder dan 5 minuten vóór de afgesproken tijd de praktijk in. Zijn er in de nieuwe 
wachtruimte toch meer dan negen personen, wacht dan beneden in de wachtruimte of buiten. 

https://www.detoren.net/detoren/bij-de-tijdse-zorg-onder-een-modern-dak
http://www.hetzorgkwartier.nl/


 
De overheid heeft de regels over mondkapjes aangepast. Wij vragen u 
daarom bij het bezoeken van de praktijk een mondkapje te dragen in de vrij 
toegankelijke ruimten zoals gangen, trappenhuis en wachtruimte.  
Nog steeds geldt een beperking van het maximum aantal patiënten in de 
wachtkamer: vanaf 2 november in het nieuwe pand is dat maximum in de 
wachtruimte negen personen. Onze spreekuren gaan nog normaal door. 
Maar als uw vraag ook met behulp van foto, beeldverbinding of telefonisch 
beantwoord kan worden, vraag dan een telefonische afspraak aan bij de 
assistente óf plan uw afspraak via onze praktijkwebsite. 

 

Griepprik: VERGEET NIET DE UITNODIGING MEE TE NEMEN! 
Begin oktober zijn alle oproepen voor de griepprik verstuurd. Alle entingen worden nog vóór de 
verhuizing gegeven, dus in de huidige praktijk aan de Baron Bentinckstraat. De organisatie van de 
vaccinatie is door de Corona-situatie anders dan eerdere jaren. De prikken zullen volgens strikte 
afspraaktijden en verspreid over meerdere dagen, door ons verzorgd worden. Per 10 minuten is 
steeds een beperkte groep mensen uitgenodigd. Wij verwachten dat u zich aan de tijd in de 
uitnodiging zult houden. Daarmee voorkomen we een (lange) rij mensen, die te dicht op elkaar 
staan. Er is een tent voor de ingang geplaatst. Als het regent kunt u dus droog wachten.  
Lees de uitnodiging én de toelichting die u hebt ontvangen goed door.  
Mocht u eerder altijd de griepprik geweigerd hebben en dit jaar tóch de griepprik willen dan kun 
u dat via mail of telefoontje aangeven. Wij roepen u dan op in de tweede helft van november. 

 
Nieuw: PNEUMOKOKKENPRIK.  

Wat doet de pneumokokken-prik? 
De pneumokokken inenting maakt de kans kleiner dat u ziek wordt door pneumokokken. Dat 
geeft bij oudere mensen tot 80 jaar minder kans op ernstige longontsteking. Na 5 jaar is de prik 
uitgewerkt. Dan is een herhaling nodig, tenzij u inmiddels 80 jaar bent geworden. 
 
Antwoorden op meest gestelde vragen:  
Ik kan niet op de dag en het tijdstip waarop ik ben ingedeeld. Wat moet ik dan doen? Wij 
verzoeken u zoveel mogelijk tóch op de vastgestelde datum en tijd te komen. 
Kunt u echt niet: belt u dan met de praktijk dan plannen we voor u een afspraak in.  
Ik wil géén griepprik! Zet ‘NEE’ op uw oproepbrief van de griepprik en doe hem in de brievenbus 
van de praktijk. Helpt de prik ook tegen Corona? Nee, de prik biedt hiertegen géén bescherming. 
 
Alleen voor patiënten die oproep voor pneumokokkenprik kregen: 
Ik wil géén pneumokkokkenprik! Zet ‘NEE’ op uw oproepbrief van de pneumokokken prik en doe 
hem in de brievenbus van de praktijk. Mijn partner heeft wél twee oproepen (voor griepprik en 
pneumokokkenprik) maar ik niet. Kan ik ook de pneumokokkenprik krijgen? Nee, het 
Rijksprogramma is zeer strikt. Wij krijgen maar een beperkt aantal prikken geleverd. 
 
Wilt u meer weten? 

• Lees de informatie op de achterkant van de uitnodiging. 
• www.thuisarts.nl/pneumokokken  of  www.rivm.nl/pneumokokkenprik 
• www.rivm.nl/griepprik of  www.thuisarts.nl/griep 

http://www.thuisarts.nl/pneumokokken
http://www.rivm.nl/pneumokokkenprik
http://www.rivm.nl/griepprik
http://www.thuisarts.nl/griep

