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Jos en Janneke (huisartsen)
(medische) informatie en andere zaken ...

Patiëntenstop Huisartspraktijk Vinkel

Huisartspraktijk Vinkel staat voor 
laagdrempelige en veilige zorg dicht bij 
huis. U kent ons en wij kennen u. Met 
de komst van Dorpspraktijk Vinkel en 
Het Andere Wonen is de praktijk de 
afgelopen maanden opnieuw gegroeid. 
Om de zorg te kunnen blijven leveren 
waar we voor staan zijn we genoodzaakt 
een patiëntenstop voor mensen buiten 
Vinkel in te lassen. Ook met het oog 
op de huizengroei in de dorpskern van 
Vinkel willen we alle mensen die in 
Vinkel wonen de mogelijkheid bieden 
om huisartsenzorg dicht bij huis te 
hebben. 

Concreet betekent dit dat mensen niet 
woonachtig in Vinkel voorlopig geen 
patiënt meer kunnen worden bij ons. 
Wel kunnen ze zich op een wachtlijst 
laten plaatsen voor als de praktijk het 
weer toelaat. Mocht u dit willen, neem 
dan contact op met de praktijk. Alle 
mensen die nieuw in Vinkel komen 
wonen, of al langer woonachtig zijn in 
Vinkel, zijn van harte welkom.

Bloedprikdienst terug in Vinkel!

Vanaf 1 juli kunt u weer in Vinkel terecht 
om bloed te laten prikken. Het Bernhoven 
ziekenhuis heeft helaas besloten om het 
bloedprikken op de kleinere locaties niet 
terug op te pakken. Wij zijn blij dat we 
de bloedprikdienst van het Jeroen Bosch 
Ziekenhuis wel aan onze Dorpspraktijk 
hebben kunnen binden. We vinden het 
belangrijk dat ook de minder mobiele 
mensen in Vinkel dicht bij huis terecht 
kunnen voor bloedafname en niet 
afhankelijk zijn van vervoer door anderen.

Al onze patiënten die een automatische 
oproep krijgen om periodiek bloed te laten 
prikken hebben vanuit het Jeroen Bosch 
Ziekenhuis een brief gehad met uitleg over 
de omzetting. Voor u verandert er niet 
veel. De bloeduitslagen komen alleen via 
een ander laboratorium bij ons terecht. 
Alleen wanneer u nog specialisten in het 
Bernhoven hebt waar u onder behandeling 
bent kan het soms fijner zijn om via het 
Bernhoven bloed te laten prikken. We 
kunnen u altijd weer terug omzetten 
naar de oproepdienst van het Bernhoven 
ziekenhuis als u dat wenst.

Vanaf 1 juli kunt op dinsdag en 
donderdagochtend van 8.00 tot 9.30 
uur terecht voor bloedafname in de 
Dorpspraktijk. Let op: het bloedprikken is 
alleen op afspraak. De afspraak plant u in 
met de bloedprikdienst van het JBZ en niet 
met onze praktijk.
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Verandering werkdagen Jos en Janneke

Na onze vakantie vanaf 19 juli gaan de 
werkdagen van Jos en Janneke veranderen. 
We hebben deze keuze gemaakt om de 
spreekuren en werkdruk wat beter te 
verdelen over de week. Daarnaast gaat 
Guus bijna naar school en willen we er ook 
voor hem zijn als hij uit school komt.

De werkdagen zullen als volgt zijn:

Jos: maandag, woensdag, donderdag-
middag en vrijdag. 

Het Vroege Vogel spreekuur wordt 
verplaatst naar de vrijdagochtend. 
Het avondspreekuur blijft op maandag 
zoals u gewend bent

Janneke: maandag, dinsdag, 
woensdag, donderdagochtend.

Wij gaan bijna op vakantie

Na een druk jaar is het voor ons tijd voor 
vakantie. Wij gaan er drie weken even 
helemaal uit, kamperen in eigen land. 
Onze vakantie begint op 26 juni, op 19 juli 
zijn we weer terug. In deze periode is de 
praktijk gewoon geopend. Uw vertrouwde 
assistentes staan voor u klaar. Daarnaast 
zullen waarnemend huisartsen Lisa 
Hoogedoorn en Gudo Hoogzand (beiden 
voor sommigen al een bekend gezicht) 
onze spreekuren over nemen. 

We wensen iedereen alvast een hele fijne 
zomer en vakantie toe!
 


