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Personele zaken:

Eind oktober 2021 hoopt POH-s Evelien Dijkshoorn met zwangerschapsverlof te gaan. Zij is er dan dus een tijdje
tussenuit. Gelukkig hebben we vervanging voor Evelien kunnen vinden in deze periode.
Manon Stevens zal de werkzaamheden van Evelien overnemen tijdens het verlof.

Haalt u de Griepprik
dit jaar?

Griepprikken en Pneumokokkenprikken:
Als u in aanmerking komt voor een griepprik of pneumokokkenprik, ontvangt u van ons een uitnodiging.
Deze uitnodiging zult u in week 41 (11 okt. – 16 okt.) ontvangen.
De griepprikken en pneumokokkenprikken zullen gegeven worden in MFC de Baron, Julianastraat 54,
Dedemsvaart en wel op Vrijdag 5 november en Woensdag 17 november.
Hiervoor dient u wel een afspraak te maken via www.vaccinatieplanner.nl hoe dit in zijn werk gaat staat
beschreven in de uitnodiging welke u zult ontvangen, als u daarvoor in aanmerking komt.

Verkouden, hoesten, koorts, keelpijn, benauwdheid, al deze klachten kunnen wijzen op Corona, maar ook op
griep.
Wij adviseren u dringend, mocht u 1 van deze klachten hebben, laat u eerst te laten testen op corona, via de
GGD.
Een sneltest is niet 100% betrouwbaar, een PCR test via de GGD is betrouwbaarder. Is de test negatief, dan
kunt u evt. een afspraak maken op het spreekuur van de huisarts.
Ook als u gevaccineerd bent, blijft testen belangrijk.

SOA = Seksueel Overdraagbare Aandoeningen

Wist je dat je ook voor vragen over SOA bij ons terecht kunt? We merken dat mensen toch vaak aarzelen om dit
onderwerp ter sprake te brengen; vanzelfsprekend gaan wij in vertrouwen met deze vragen om.
Indien je een SOA test wilt, bv omdat je een nieuwe relatie hebt, dan kun je met deze vraag bij Jenneke Meijer
terecht, onze praktijkondersteuner Urogynaecologie terecht. Je kunt, als je geen klachten hebt, dan een
(telefonische) afspraak bij haar vragen.
Indien je wel klachten hebt die mogelijk bij een SOA kunnen horen, zoals vaginale afscheiding, afscheiding uit de
penis, plekjes bij de geslachtsdelen, dan is het handig om een afspraak bij de huisarts te maken. De huisarts gaat dan
samen met jou na welke SOAtesten eventueel nodig zijn en bespreekt het vervolgbeleid. Dit zal altijd een afspraak
op het spreekuur moeten zijn omdat er een lichamelijk onderzoek plaats moet vinden.
Indien er een positieve uitslag van een SOAtest is, dan word je daarvoor behandeld en er vindt overleg plaats over
eventuele vervolgstappen. Ook word je een afspraak aangeboden bij Jenneke om eea nog eens te bespreken.
Dus: aarzel niet, je kunt bij ons terecht!

