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Griepvaccinaties 
Ingang: aan de zijgang rechts.  

Volgt u de instructies 

 van de medewerkers over de looproute: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRIEPVACCINATIES 

Op 14 december 2020 geven wij 

in onze praktijk de griepprik voor 

mensen die hem nog niet 

hebben gehad.  

Iedereen boven de zestig en 

mensen met een indicatie op 

medische gronden heeft een 

uitnodiging gehad. 

Heeft u geen oproep (meer)? 

Vraag dan de assistente. Zij kan 

u een nieuwe oproep sturen via 

MGn. 

Op maandagen is er de 

komende week gelegenheid om 

nog een griepprik te halen.  

Dit jaar is vaccineren uitsluitend 

op afspraak! 

VACCINATIES 

- Kom u op de aangegeven tijd: niet te vroeg en niet te laat 

- Wacht eventueel in de auto als u te vroeg bent… 

- Houd u anderhalve meter afstand 

- Gebruik uw eigen mondkapje bij bezoek aan de praktijk 

- Desinfecteer uw handen bij het betreden van de praktijk. 

- Neem uw oproepbrief mee 

- Heeft u geen oproepbrief (meer)? Vraag dan de assistente of zij u een 

oproep stuurt. Dit kan via MijnGezondheid.net toegestuurd worden. 

Wij zullen u ontvangen in ‘volle bepakking’ met mondkapje, witte jas, handschoenen 

omdat wij heel veel mensen zien op deze groepsvaccinatie. 

U kunt online een afspraak maken voor de griepprik. Dit kan in de app MedGemak, of 

via het portaal www.mijngezondheid.net .  

Ingang Uitgang 

DIGITALE AFSPRAAK 

Via MedGemak maakt u een afspraak op de 

volgende manier: Kiest u dan voor  

- Medewerker Assistente  

- Soort afspraak Griepprik 

- Vul als reden griepprik in. 

Op de volgende pagina’s ziet u een voorbeeld. 

http://www.mijngezondheid.net/
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MEDGEMAK/ MGN 

Sinds 2012 bieden we de mogelijkheid tot digitaal contact met de praktijk aan. 

Ruim 1.100 mensen maken inmiddels gebruik van de mogelijkheid om online een 

vraag te stellen, medicijnen te herhalen of een afspraak te maken. 

Lukt het niet (altijd)? Onze softwareleverancier ondersteunt het gebruik op 

technische gebied. U helpt ons door zoveel gebruik te maken van de digitale 

mogelijkheden. Zo heeft u 24 uur per dag de mogelijkheid om vragen te stellen en 

krijgt u binnen twee dagen antwoord. Komt u er niet uit, dan kunt u ook met de 

praktijkmanager bellen. 

Zo houden we de praktijk telefonisch bereikbaar. Het is drukker dan normaal door 

vragen over corona. 
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