
Voorbeeldbrief van huisartsenpraktijk Doktershuis Oude Noorden  
 

Geachte patiënt van het Doktershuis Oude Noorden, 

 

Als uw huisarts nemen wij een uitzonderlijke stap. Wij willen u laten weten hoeveel 

zorgen wij ons maken over de toename van het aantal besmettingen met het 

coronavirus. We moeten nú, met zijn allen, hier wat aan te doen door te zorgen dat 

iedereen zich weer beter aan de regels gaat houden: 

 

- Afstand houden. 

- Drukte vermijden, zeker als het binnen is. 

- Handen wassen. 

- Bel 0800-1202 voor een test als u klachten hebt, ook als deze niet ernstig lijken. Een 

ander die u besmet kan wél erg ziek worden. 

- Blijf thuis totdat u getest bent. 

- Blijf thuis als een huisgenoot ziek is en laat u testen als u ook klachten krijgt. 

 

Dat betekent ook: niet naar feesten gaan waar afstand houden niet mogelijk is en niet 

naar bars gaan waar afstand houden niet mogelijk is. 

Dat betekent ook: met je kinderen praten, met je kleinkinderen praten, met je vrienden 

praten. Ze laten weten hoe belangrijk je het vindt dat we ons allemaal aan de regels 

houden. Ze stimuleren om zich te laten testen bij klachten. 

 

In de maanden maart, april en mei hebben wij geleefd met angst. In juni was er hoop. Nu 

is de tijd voor verstand: hoe gaan we het virus blijvend stoppen?. Kijk naar de landen om 

ons heen, kijk naar de Verenigde Staten. Op het moment dat de maatregelen versoepeld 

werden kwam het virus terug en de besmettingen blijven maar stijgen. 

In Nederland begint dit nog maar net, dus we kunnen nú nog wat doen.Als we wachten 

dan is het te laat en zal het aantal besmettingen, het aantal ziekenhuisopnames en 

uiteindelijk het aantal sterfgevallen weer gaan toenemen. 

 

Dus, als uw huisarts, vragen wij u: neem uw verantwoordelijkheid en blijf de regels 

volgen. Durf hardop te zeggen dat ú de regels belangrijk vindt en praat met de mensen 

om u heen hierover. Laat je testen en adviseer anderen zich te laten testen bij klachten. 

Dan kunnen we de terugkeer van het coronavirus nog stoppen. 

Wees verstandig, blijf gezond, houd anderen gezond. 

Meer informatie vindt u op rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-1.. 

 

Uw huisarts, 

 

[NAMEN HUISARTSEN] 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/vraag-en-antwoord/persconferentie-coronavirus-nieuwe-regels-per-1-juli-2020-in-eenvoudige-taal

