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PRAKTIJKNIEUWS
Update vaccinaties
zwangerschapsverlof Huisarts
mw. L. van der Klift
Zon, UV-straling en huidkanker

LAATSTE NIEUWS LANDELIJK CORONA VACCINATIE
Inmiddels is de landelijke vaccinatie campagne in volle gang.
Op dit moment verlopen de oproep en de vaccinaties via de
landelijke GGD . Ook als u eerder via ons een vaccin kreeg
aangeboden, maar hier geen gebruik van gemaakt heeft, kunt u
een afspraak maken via de GGD.
Er is gelukkig ook sprake van een duidelijke trend in de afname
van het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames . De
coronamaatregelen blijven echter nog wel van kracht en wij
vragen u deze wel in acht te blijven nemen.
Meer informatie hierover kunt u terug lezen op
coronavaccinatie.nl

Informatie en antwoorden op veel gestelde vragen
Coronavaccinatie.nl

Zomervakantie en openingstijdenprakijk
Tijdens de zomervakantie is uw huisartspraktijk
gewoon bereikbaar. Wel kan het zijn dat uw eigen
huisarts in de vakantie afwezig is.

UPDATE VACCINATIES VIA UW HUISARTS
Als u in aanmerking komt voor een vaccinatie via uw huisarts,
krijgt u hierover persoonlijk schriftelijk een bericht. Inmiddels
zijn alle eerste prikken aan onze patienten in de
leeftijdscategorie 60 tot 65 jaar gegeven. De registratie van
deze vaccinaties is inmiddels ook aan het RIVM doorgegeven
als hiervoor toestemming is verleend.
Op 29 juni volgt de 2e en tevens laatste vaccinatie ronde.
Onlangs is bekend geworden dat de periode tussen de 2
prikken verkort mag worden van maximaal 10 weken naar
minimaal 4 weken. De prikmiddag op 1 september komt dus
te vervallen. U krijgt een nieuwe uitnodiging

Informatie en antwoorden op veel gestelde vragen over
Astra Zenica (RIVM) klik hier en onze website (DOK 11) klik hier

Zwangerschapsverlof huisarts mw. van der Klift
Op maandag 28 juni zal huisarts
mw. L. van der Klift met zwangerschapsverlof
gaan. Haar verlof zal tot en met oktober 2021
zijn. In deze periode zal huisarts
mw. K. Gelsema voor haar waarnemen.

huisarts mw. K. Gelsema

Huisartsengroepdok11.nl

Parallelweg 11
Alblasserdam
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ZONBESCHERMING

SPRAY, LOTION OF TOCH EEN CRÈME?

voorkomen van huidkanker

Keuze

Zonnebrandmiddelen zijn er in veel soorten en maten.
Welke je kiest, hangt af van je persoonlijke voorkeur, wat je fijn
vindt of lekker vindt ruiken.
Per merk kan de substantie verschillen: een spray, lotion en
crème bieden een even goede bescherming. In lotions en gels
zit meer water, waardoor ze makkelijker uit te smeren zijn.
Vier belangrijkste zonnentips
> Gebruik zonnebrandcrème met een beschermingsfactor van Crèmes bevatten meer vetten die uitdroging van de huid
kunnen voorkomen.
minstens 30
Een bijkomend voordeel van een crème is dat het niet bevriest:
> Smeer elke 2 uur in, en smeer ruim: gebruik minstens 7
dat is belangrijk voor wintersporters.
theelepels
> Zoek de schaduw op tussen 12 en 15 uur als de zon het meest Lees hier meer
schadelijk is
> Laat kinderen met zonnebrilletje of petje in de zon spelen.
Huidkanker is de meeste voorkomende vorm van kanker in
Nederland. UV-straling, en vooral verbranding door de zon,
heeft een grote invloed op huidkanker. De kans op huidkanker
verkleinen is simpel: bescherm jezelf en je kinderen goed.

bron kwf.nl

WAT IS JE HUIDTYPE

ZONNEALLERGIE

Welke beschermings factor?

klachten

Stem je zonbescherming af op je huidtype.
Je huidtype wordt bepaald door de hoeveelheid pigment in je
huid. Er zijn in totaal 6 verschillende soorten huidtypes te
onderscheiden. Benieuwd welk huidtype jij hebt? Bepaal het
met dit schema Zit je tussen 2 huidtypes in? Bepaal dan
eerst welke ervaring je hebt met verbranden van je
schouders, borst en rug. Dat zegt veel over je huidtype. Kijk
daarna naar je ervaring met bruin worden.

bron kwf.nl

> Bij zonneallergie krijgt u rode, jeukende blaasjes, bultjes of
vlekjes.
> Ze zitten alleen op de huid waar zonlicht op gekomen is.
> Als ze alleen op de oren zitten, heet het lente-oren.
> De vlekjes gaan vanzelf weg, meestal binnen een paar
dagen.
> Uw huisarts kan tegen de jeuk een gel, crème of tablet
voorschrijven.
> Als u verstandig zont, kunt u zonneallergie voorkómen.
> Laat uw huid aan het zonlicht wennen. Begin bijvoorbeeld
met 20 minuten in de zon en daarna steeds iets langer.
> Gebruik zonnebrandcrème met minimaal factor 30.
bron thuisarts.nl

ONLINE DIENSTEN

LSP AANMELDEN

uw zorg online

Sluit u nu aan

Veel van uw zorgzaken kunt u gemakkelijk zelf
online regelen. Dit kan met de Uw Zorg online
app en via de website van uw zorgverlener. Zo
kunt u online herhaalrecepten aanvragen,
vragen stellen, afspraken boeken en altijd uw
medische gegevens inzien. Thuis of onderweg,
wanneer het u uitkomt.
Aanmelden klik hier

Uw huisarts kan uw medische gegevens delen
met andere zorgaanbieders. Bijvoorbeeld als een
andere arts of apotheek uw medische gegevens
nodig heeft om u snel, goed en veilig te helpen.
Het delen van uw medische gegevens gebeurt via
het Landelijk Schakelpunt (LSP). Maar alleen als u
dat goed vindt.
Aanmelden klik hier

uwzorgonline.nl

Nieuwsbrief
Om u op de hoogte te houden van nieuwe
ontwikkelingen in onze praktijk geven per
kwartaal een nieuwsbrief uit.
Afmelden klik hier

Huisartsengroepdok11.nl

volgejzorg..nl

