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Introductie 

In deze zomer-editie van de nieuwsbrief van 

huisartsenpraktijk Lupine vindt u nieuws over 

de nieuwbouw van ons gezondheidscentrum. 

We willen u met deze brief zo goed mogelijk 

informeren, zodat u tijdens en na de 

verhuizing niet voor verrassingen komt te 

staan.  

Op 27 juni wordt om 16.00 uur ons internet 

afgesloten, dat  betekent dat we dan ook 

telefonisch niet meer bereikbaar zijn. Wij zijn 

wel gewoon tot 17.00 uur aanwezig. 

Planning verhuizing 

De verhuizing van onze huisartsenpraktijk 

staat gepland op vrijdag 28 juni.  Dat betekent 

dat onze praktijk op vrijdag 28 juni gesloten is. 

Waarneming tijdens verhuizing 

U kunt voor spoed en vragen die echt niet 

kunnen wachten tot na het weekend terecht 

bij Huisartsenpraktijk Prelude (Preludeweg 

538-A). Tel: 0172-236300 

Nieuwe locatie 

Waar vindt u ons vanaf 1 juli?  Het nieuwe 

adres is: Lupinesingel 85 en is letterlijk om de 

hoek van ons huidige pand. In het pand 

bevinden de huisartsenpraktijken zich op de 

eerste etage. U neemt de trap of lift en komt 

bij onze balie uit. De wachtkamer is centraal 

gelegen tussen de praktijken in. U kunt hier, 

als u een afspraak heeft, gewoon plaatsnemen 

en hoeft zich niet te melden. 

De vier huisartsenpraktijken zitten per zijde 

aan de wachtkamer verdeeld. U merkt vanzelf 

waar uw huisartsenpraktijk precies is 

gevestigd.  

Onze nieuwe folder is in de maak en kunt u 

t.z.t. bij de balie meenemen. 

Bereikbaarheid 

Ons telefoonnummer en ons websiteadres 

veranderen niet. U kunt ons ook online nog 

steeds benaderen via MijnGezondheid.net.  

Toegankelijkheid 

De huisartsenpraktijk Lupine is bereikbaar met 

trap en lift en is toegankelijk voor rolstoelen 

en rollators. De spreekkamers en de 

wachtkamer zijn helaas niet toegankelijk voor 

scootmobielen. Wij vragen u dan ook om uw 

scootmobiel buiten te parkeren, onderaan de 

trap staat een rolstoel. 

Open dag 

Wij zijn van plan nog een open dag te plannen 

voor onze patiënten. De precieze datum is nog 

niet bekend en zal volgen via de website en de 

nieuwsbrief. 

Ander nieuws 

Ons team wisselt qua samenstelling, we 

mogen binnenkort weer een aantal nieuwe 

assistentes en praktijkondersteuners 

verwelkomen.  

Zomervakantie 

In de zomervakantie nemen de verschillende 

huisartsenpraktijken voor elkaar waar. Dat 

betekent dat u voor zaken die niet kunnen 

wachten tot uw eigen huisartsenpraktijk terug 

is van vakantie én voor spoed terecht kan bij 

een andere huisarts. We werken met een 

lagere bezetting dan normaal, zowel bij het 

assistente-team als de huisartsen. Wij hopen 

op uw begrip als u iets langer moet wachten 

op een afspraak of aan de telefoon. 

Vanzelfsprekend staat goede zorg voorop! 

 

Zomervakanties: 

Huisartsenpraktijk Obaidy 

5 t/m 23 augustus 

Huisartsenpraktijk Nijessen 

12 t/m 30 augustus 

Huisartsenpraktijk Van Gemeren 

22 juli tot en met 5 augustus beperkt bezet. 
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