Betre&: we)elijk toegestane reisafstand van uw huisarts

Oldenzaal, april 2019

Geachte paBënt,
We)elijk is bepaald dat de huisarts, in geval van spoed binnen 15 minuten bij u moet kunnen zijn.
Indien de aanrijdBjd naar uw woonadres meer is dan 15 minuten dan raden wij u aan om een
huisarts te zoeken die wel binnen de toegestane Bjd bereikbaar is.
Mocht u ervoor kiezen om in onze prakBjk ingeschreven te blijven staan, wilt u dan het bijgesloten
formulier onderteken en aan ons terugsturen?
Weest u zich er dan wel van bewust dat de huisarts in geen enkel geval bij u langs kan komen en dat
u, ook bij spoed zelf naar de prakBjk moet komen of 112 moet bellen.

Mocht u hierover vragen hebben dan kunt u contact opnemen met Astrid Koning ter Heege,
prakBjkmanager, ze is elke maandagmorgen en donderdagmorgen bereikbaar op het
telefoonnummer van de prakBjk tel. 0541-627030 of per mail vivaldi@huisartsoldenzaal.nl1

Met vriendelijke groet,

HuisartsenprakBjk Vivaldi
Dokter Y.J. Schilthuis &
Dokter F.P. Greeven

1 Ivm uw privacy verzoeken wij u om geen persoonlijke gegevens te mailen naar ons.

HuisartsenprakBjk Vivaldi, Blokﬂuitlaan 19, 7577 LB Oldenzaal

LANGE AFSTANDSVERKLARING
Naam

:

Voornaam

:

Geboortedatum

:

BSN

:

Adres

:

Huisarts

:

Datum

:

Hierbij verklaar ik dat de huisarts het volgende met mij hee& besproken;
Als huisarts heb ik een inspanningsverplichBng om bij spoed binnen 15 minuten
bij de paBënt te zijn.
In overleg met de paBënt wijken wij van deze 15 minuten grens af.
De paBënt komt met spoedklachten of voor een reguliere consult alBjd naar de
prakBjk.
Voor de paBënt is het duidelijk dat hij/zij anders bij spoedklachten zelf
maatregelen dient te treﬀen. 2

Handtekening huisarts

Handtekening paBënt

…………………………………

………………………………….

2 PaBënten woonachBg in Duitsland kunnen tevens geen gebruik maken van de Spoedzorg Huisartsen Twente,

de avond-nacht-weekend dienst
HuisartsenprakBjk Vivaldi, Blokﬂuitlaan 19, 7577 LB Oldenzaal

