
Telefoondrukte praktijk
Op maandag en vrijdag is de telefoondrukte voor de assistente het hoogst, daarom hoort u sinds

enige tijd als u de praktijk belt de vraag of u bij niet medisch dringende zaken op dinsdag, woensdag
of donderdag wilt bellen. Bij zaken die niet kunnen wachten kunt u uiteraard altijd bellen.

In de nieuwsbrief van november 2020 is dit verder uitgelegd, u kunt dit hier nalezen.
 

Link: https://mjahermans.praktijkinfo.nl/content/uploads/sites/1726/2020/11/Nieuwsbrief-November-2020.pdf
 
 

Een herhaalrecept kunt u 24 uur per dag inspreken door het praktijknummer te bellen en te kiezen
voor optie 2. De eerstvolgende werkdag wordt dit door de

assistente afgeluisterd en verwerkt.
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Adres: Graan voor Visch 14302, 2132VJ
Hoofddorp
Tijd: 12:00 - 17:00 uur
Heb je geen BSN? Dan krijg je een anoniem BSN
nummer. 
De GGD deelt geen gegevens met IND, politie of
andere instanties.
Meer informatie? Bel 023 789 1631 of kijk op
www.ggdkennermerland.nl/coronavaccin.

Testen bij (milde) klachten die passen bij
verkoudheid/griep/coronavirus

Bij (milde) klachten laat u zich altijd bij de GGD testen
op het coronavirus. U blijft dan in ieder geval thuis

totdat u de uitslag weet. Ook een milde keelpijn kan al
wijzen op het coronavirus. Als u twijfelt of uw

klachten wel passen bij het coronavirus, kijkt u dan
eens bij deze handige vragenlijst of u zich moet laten

testen. 
 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavir
us-covid-19/testen/testadvies/tool-testadvies

Een zelftest is niet bedoeld om te gebruiken bij
klachten, daar is de test niet betrouwbaar genoeg

voor. Zeer dringend advies: bij (milde) klachten
laat u zich altijd testen bij de GGD. Informatie over

wanneer u de zelftest wel gebruikt leest u hier. 
 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/corona
virus-covid-19/testen/zelftesten-en-het-

coronavirus

Coronavaccinatie
Bent u nog niet gevaccineerd? Op 19 november
2021 kunt u zich in de Silo in Graan voor Visch
laten vaccineren zonder afspraak. Hieronder
vindt u de informatie.  

GRATIS CORONA VACCINATIE ZONDER AFSPRAAK
VRIJDAG 19 NOVEMBER 

DE NIEUWE SILO IN HOOFDDORP


