
Coronavirus
Beste pati ënten van Huisartsenprakti jk Hellendaal,
In deze periode wordt er veel gevraagd van iedereen. Een periode van onzeker-
heid, zorgen en grote veranderingen. Voor jong en oud gelden er regels en 
beperkingen. Vanuit de overheid en verschillende specialisten komen er bijna 
dagelijks nieuwe feiten tot ons. Wij realiseren ons dat dit veel vergt van iedereen 
en daarom ook bewonderen wij de veerkracht van u allen. We vragen u dan ook 
met klem om alle regels vanuit de overheid te blijven volhouden. Alleen op die 
manier kunnen wij deze crisis met elkaar dragen.

Huisartsenpraktijk

HELLENDAAL

Zoals u van ons gewend bent doen wij 
er nu ook alles aan om er voor u te zijn 
in deze moeilijke periode van onzeker-
heid, angst of ziekte.   
Het Coronavirus heeft  de aandacht, 
maar laten we ook de reguliere proble-
men en/of vragen niet vergeten. 
Er zijn dus beperkingen, maar ook zeker 
mogelijkheden. Daarom maken wij ze 
u kenbaar via deze weg en kijken wij 
samen met u naar een gepaste mogelijk-
heid om u te blijven voorzien van goede 
en verantwoorde zorg.

•  Wij zijn alle werkdagen van 8.00 uur 
tot 17.00 uur telefonisch bereikbaar 
voor al uw zorgvragen: 0174-445500. 
Helaas kunt u nu niet zonder toe-
zegging van onze medewerkers onze 

prakti jk bezoeken. In geval van lucht-
weg klachten met/zonder koorts kun-
nen we besluiten u op de de centrale 
“Covid-post” in Delft  te beoordelen.

•  Via onze website www.hellendaal.nl
kunt u zich als pati ënt van onze prak-
ti jk aanmelden voor het beveiligde 
pati ëntportaal. Middels deze weg 
kunt u een herhaalrecept of e-consult 
aanvragen. 

•  Reguliere pati ëntenzorg geven we 
telefonisch, met een consult op het 
‘niet-Covid-19 spreekuur’ of met een 
huisbezoek.

Namens alle teamleden van onze 
huisartsenprakti jk wensen wij iedereen 
sterkte, moed en voorspoed.


