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‘Het Doktoortje’
• nieuw in de praktijk:
handig betalen met bankkaart &
luiertafel

Beste Patiënten,
Hier zijn we weer met onze nieuwsbrief vol nuttige weetjes! Veel Leesplezier!
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Dr Lize Vaes zal nog tot en met augustus 2020 werkzaam zijn in onze praktijk.
Dr Julie Vanden Bulcke is in zwangerschapsverlof van 26/02/20 tem 19/6/20.

Voorschriften
We herinneren er u nogmaals aan dat wij sinds 1/1/2020 enkel nog
voorschriften afleveren op consultatie, de enige uitzondering hierop is het
griepvaccin, waar u in het najaar wel voor mag bellen of mailen!

Vervanging zwangerschapsverlof Dr Julie Vanden
Bulcke door Dr Astrid Collas
Hallo iedereen! Ik ben Astrid Collas, een jonge huisarts uit het Brusselse. In 20162017 werkte ik al een jaar bij Doktoor als huisarts in opleiding, dus sommigen
onder jullie zullen me misschien herkennen. Na studies Tropische Geneeskunde
aan het ITG werkte ik afwisselend op projecten in het buitenland en in praktijken
rond Brussel. Van maart tot juni zal ik Dr. Vanden Bulcke even vervangen (tijdens
haar zwangerschapsverlof) en kunnen jullie ook bij me terecht. Ik kijk er alvast
naar uit!

Betalen met bancontact
Betalen in de praktijk kan steeds makkelijk met bankkaart. We vinden dit
in de praktijk de veiligste manier en vragen jullie om bij voorkeur zo te
betalen.

Hoe kan je je het best beschermen tegen het
Coronavirus ?
De beste preventieve maatregel is dezelfde al voor griep: was geregeld je
handen en bedek je mond als je moet hoesten.
Mondmaskers hebben weinig zin. Ze zijn vooral zinvol om anderen in je
omgeving te beschermen wanneer je zelf besmet bent. Overigens, stel dat
je voorbij iemand wandelt op straat die besmet zou zijn, is de kans dat je
zelf ziek wordt nog zeer klein. Je moet al een tijdje in de buurt van een
besmet persoon zijn om ook besmet te geraken.
Als je denkt dat je mogelijk besmet bent met het corona virus, kom dan
niet in de wachtzaal zitten, maar bespreek telefonisch met je huisarts of hij
best op huisbezoek komt.

