
Aan alle inwoners van de Gooi- en Vechtstreek,
Deze tweede coronagolf stroomt in alle hevigheid over onze regio heen. Lange tijd hebben wij als 

zorgorganisaties geprobeerd om naast deze zorg voor mensen met corona, de reguliere zorg zo goed als 

mogelijk door te laten gaan. Dat is en blijft ook onze insteek.

De afgelopen weken zijn er echter zowel in de thuiszorg en verpleeg- en verzorgingstehuizen, in het ziekenhuis en ook bij de 

huisartsenpraktijken, zoveel zieke mensen bijgekomen dat we niet meer ontkomen aan nieuwe maatregelen in de zorg. Ook door 

zieken onder het zorgpersoneel loopt de druk op om aan de zieke bewoners van de regio zorg te verlenen. We willen hierbij 

benadrukken dat we het betreuren dat we soms nee moeten zeggen, dat we altijd proberen te zoeken naar oplossingen. Wanneer 

het maar enigszins mogelijk is zullen we deze maatregelen weer terugdraaien. Vanzelfsprekend gebruiken alle zorgorganisaties 

persoonlijke beschermingsmiddelen volgens de geldende voorschriften. We voelen ons gezamenlijk verantwoordelijk om vanuit de 

huisartsenpraktijken, de Thuiszorg en verpleeghuizen en het ziekenhuis u zo goed als mogelijk te informeren.

Huisartsen

De huisartsenzorg gaat door, alleen misschien net iets anders dan u gewend bent. Ook hier geldt dat veel afspraken via de telefoon, 

videobellen of via internet of e-mail zullen plaatsvinden. Daarnaast zijn de huisartsenpraktijken zo ingericht dat de kans op 

besmetting met het coronavirus minimaal is. Het dragen van een mond- neuskapje is verplicht. Indien nodig kan de huisarts direct 

contact zoeken met een medisch specialist en verwijzingen worden door de medisch specialist beoordeeld. Ook hier geldt dat medische 

zorg die nu nodig is altijd doorgang vindt. Tijdens de eerste golf hebben we gemerkt dat veel mensen niet naar hun huisarts gingen, 

vaak omdat ze dachten dat hun klachten minder belangrijk waren dan Corona. Hierdoor heeft een groot aantal mensen langer met 

klachten rondgelopen dan nodig was en in sommige gevallen trad zelfs een levensbedreigende situatie op. Stel een afspraak met uw 

huisarts daarom niet uit. Uw huisarts is gewoon telefonisch bereikbaar, Samen met de doktersassistente kan bekeken worden wat een 

passende oplossing is voor uw vraag. Bel, net als anders, bij klachten uw huisarts.

Tergooi

Ziekenhuis Tergooi met locaties in Hilversum en Blaricum Weesp zal van maandag 9 november tot maandag 23 november de focus 

leggen op spoed- en semi-spoedeisende hulp, de oncologische zorg en Corona zorg. Alle andere ziekenhuiszorg wordt afgeschaald. Het 

kan dus zijn, dat wanneer er voor u een operatie of ingreep gepland staat deze helaas zal moeten worden afgezegd. U wordt hier dan 

over door het ziekenhuis gebeld.

De poliklinische zorg blijft wel doorgaan. Afspraken zullen zoveel mogelijk via de telefoon, videobellen of een beeldverbinding 

plaatsvinden. Aan mensen die wel naar het ziekenhuis komen wordt gevraagd zich daar pas 5 minuten voor de afgesproken tijd te 

melden. Zo voorkomen we dat het te druk wordt in het ziekenhuis. Daarnaast zijn er beperkende maatregelen voor het begeleiden en 

bezoeken van patiënten.

Thuiszorg, Verpleeg- en verzorgingshuizen

De bewoners van verzorgings- en verpleeghuizen hebben het tijdens de eerste Corona golf heel zwaar gehad. We herinneren ons 

allemaal de beelden van ouderen die alleen van achter het raam contact met hun dierbaren konden hebben. Dat willen we niet meer 

meemaken en deze maatregel passen we alleen toe als het echt niet anders kan. Bezoek is toegestaan maar onder strenge voorwaarden. 

Informeer voor u op bezoek gaat wat die regels zijn. In de thuiszorg kunnen we de zorg nog aan, maar kan het ook zijn dat door een 

toename van zieke medewerkers of cliënten de zorg even wat anders loopt. Ook daar wordt steeds gekeken naar de best mogelijke 

oplossing gegeven de situatie. We vragen van cliënten en hun mantelzorgers het begrip hiervoor.

Het is heel belangrijk dat het aantal besmettingen en ziektegevallen snel vermindert. Daar kunnen we als inwoners van de Gooi- en 

Vechtstreek samen voor zorgen. Niemand vindt de Corona maatregelen leuk, maar hoe beter we ons er aan houden, des te sneller we de 

reguliere zorg weer volledig kunnen draaien.

U mag in deze bijzondere tijd op ons rekenen, mogen wij ook u rekenen?

Namens

 Contactgegevens

T 088 753 1 753 

www.tergooi.nl

Locatie Blaricum

Rijksstraatweg 1

1261 AN Blaricum

Locatie Hilversum

Van Riebeeckweg 212

1213 XZ Hilversum

Locatie Weesp

Korte Muiderweg 2A

1382 LR Weesp

www.twitter.com/tergooi

www.facebook.com/tergooi

Informatie voor alle inwoners van het Gooi en omstreken 


