
 
 
 
 
 
 

 

 

Nijkerk, 27 maart 2020 
 
Beste meneer/mevrouw, lieve mensen, 
  
Wij proberen u zo goed mogelijk te informeren over de 
veranderingen in onze zorg voor u in onze huisartsenpraktijk. 
Maatregelen en aangepast beleid volgen zich snel op tijdens 
deze Corona crisis.  

 
Onze gedachten gaan naar u uit 
We denken aan u, nu velen van u alleen maar binnen mogen 
zitten. Wij kunnen u nu helaas maar beperkt zien.  
In deze moeilijke tijd proberen we u zo goed mogelijk te 
helpen en van advies te voorzien.  
 
Spreekuren zijn aangepast 
Veel controles op het spreekuur zijn afgezegd of uitgesteld. 
Voor uw eigen veiligheid en om verdere besmetting zoveel 
mogelijk te voorkomen. Alleen wat medisch gezien 
noodzakelijk is om te beoordelen, zien wij op dit moment op 
ons spreekuur. 

 
Het gezondheidscentrum niet betreden bij klachten 
U mag het gezondheidscentrum niet betreden als u hoest, 
verkouden bent, keelpijn heeft of als u koortsig bent.  
 
Telefonisch goed bereikbaar 
Met velen van u hebben wij telefonisch contact, en proberen 
wij u telefonisch zo goed mogelijk te helpen. De praktijk is 
telefonisch nog steeds gewoon goed bereikbaar! 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 

 
Contact via mail, videobellen of een e-consult 
Het sturen van een foto van bijvoorbeeld een huiduitslag 
behoort nu tot de mogelijkheid. Neem om dit goed af te 
stemmen contact op met de assistente.  
 
Ook zijn we in versneld tempo bezig om videobellen mogelijk 
te maken. 
 
Nogmaals maken we u erop attent dat u zich gemakkelijker 
kan aanmelden voor online diensten. U kunt zich aanmelden 
via onze website (E-consult/aanmelden online diensten).  
 
Medicatie thuisbezorgd 
Veel van de medicatie wordt nu thuisbezorgd. Ook vraagt de 
apotheek zoveel mogelijk gebruik te maken van de 24-uurs 
automaat aan de buitenzijde van het gebouw. 
 
Sluiting röntgen en aangepaste tijden prikpunten 
De röntgenafdeling van het Meander in De Nije Veste is 
gesloten. Zo ook die in Amersfoort. Alleen een spoedaanvraag 
kan nog terecht.  
Het prikpunt van het Meander in De Nije Veste is alleen nog in 
de ochtend van 08.00 u tot 12.30 u geopend.  
Het prikpunt van het Saltro in gezondheidscentrum Corlaer is 
nog steeds open van 7.00 u -17.00 u. 
Deze openingstijden kunnen nog wijzigen.  

 

Coördinatiepunt Coronahulp gemeente 
Nijkerk 
Samen met de gemeente en andere partijen 
vormt Sigma het Coördinatiepunt Coronahulp 
voor Nijkerk, Nijkerkerveen en Hoevelaken. 
Mocht u hulp nodig hebben en dit niet zelf 
kunnen organiseren, dan kunt u ook met hen 
telefonisch 033-2474830 contact opnemen. 

 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 

Tot slot, een moeilijke vraag: Denkt u na over beademing? 
 
Het merendeel van de zieken knapt goed op. Een deel van de 
zieken ontwikkelt een ernstig longbeeld. Er is geen medicijn 
om Corona te genezen. Een opname met kans op langdurige 
beademing is dan het enige wat het ziekenhuis kan bieden.  
 
Kwetsbare patiënten en zeer kwetsbare ouderen hebben met 
zo’n ernstig longbeeld weinig kans op een waardig herstel en 
de kans op overlijden is zeer groot. Om deze reden komen zij 
vaak niet in aanmerking voor een opname op de intensive 
care. Dan kan besloten worden, in samenspraak met de 
behandelend arts, om thuis te sterven.  

 
Hoe zwaar dit ook voor u zal zijn; probeert u na te denken wat 
daarin uw eigen wensen zijn en bespreek dit met uw naasten.  
Het kan ook zinvol zijn om de wensen van bijvoorbeeld uw 
eigen vader of moeder te bespreken.  
 
 
Nogmaals, wij leven met u mee in deze moeilijke tijd. 
Zorgt u goed voor uzelf en voor elkaar. 
 
 
Hartelijke groeten, 
 
Alle medewerkers van Huisartsen van de Nije Veste 
 
 
PS: Voor eerdere informatie, onder andere over het Nijkerk 
brede Corona spreekuur, verwijzen wij u naar onze 
nieuwsbrief van vorige week. 

 


