
Aan de cliënten van huisartsenpraktijk Prisma 
 
 
 
 
 
 
Almere, 20 februari 2023 
 
 
Betreft: huisartsenzorg bij gezondheidscentrum Prisma 
 
 
 
Geachte heer/mevrouw, 
 
Het personeelstekort in Nederland treft ook de huisartsenzorg. Zeker bij gezondheidscentrum Prisma 
merken wij goed wat de gevolgen hiervan zijn. Wij zijn al lange tijd op zoek naar nieuwe huisartsen 
en (vaste) waarnemers, helaas nog zonder succes. We zetten onze zoektocht naar nieuwe collega’s 
uiteraard intensief door. 
 
Wat betekent het tekort aan huisartsen voor u 
Bij gezondheidscentrum Prisma ligt op dit moment de nadruk op acute zorg en de zorg voor ernstig 
zieke en kwetsbare mensen. Dit betekent dat andere zorgvragen moeten worden uitgesteld naar een 
later moment. De doktersassistente stelt u indien u belt een paar vragen om uw klacht helder te 
krijgen en informeert of en wanneer u langs kunt komen. Bij een bezoek aan de huisarts kunt u uw 
klacht bespreken. Per consult is dit één klacht.  
 
Wat kunt u doen?  
Bij spoed is de huisartsenpraktijk telefonisch goed bereikbaar en wordt u snel geholpen. Heeft u geen 
spoed en twijfelt u of u naar de huisarts moet? Dan kunt u ook eerst kijken op www.thuisarts.nl of op 
www.moetiknaardedokter.nl. Daar vindt u betrouwbare informatie.  

Via MijnGezondheid.net en de bijbehorende gratis app, MedGemak, kunt u eenvoudig een vraag 
stellen aan uw zorgverlener, herhaalrecepten aanvragen en uw zorgdossier inkijken. U leest er meer 
over op: https://home.mijngezondheid.net/.  

Het is belangrijk dat u uw zorgvraag niet uitstelt als u zich zorgen maakt. Neem in dat geval altijd 
contact op met de doktersassistente van gezondheidscentrum Prisma.  

We doen het samen 
Deze tijd vraagt veel van ons allemaal. Het kan gebeuren dat u soms langer moet wachten voor uw 
telefoontje beantwoord wordt of u een afspraak heeft op het spreekuur. Wij vinden dit erg 
vervelend. We hopen u binnenkort te kunnen informeren over een oplossing voor de 
onderbezetting.  
 
Met vriendelijke groeten, 
 
 
 
Willem Regout 
Directeur huisartsenzorg en farmacie van Zorggroep Almere 

https://home.mijngezondheid.net/

