LET OP: het is op onze nieuwe 2e locatie:

Huisartsenpraktijk de Watertoren

Locatie Korenbloem: Korenbloemstraat 2a
Locatie Concordia: Amsterdamsestraatweg 288
3551 GN Utrecht
Tel. (030) 244.25.29
www.praktijkdewatertoren.nl

AMSTERDAMSESTRAATWEG 288
zie ommezijde

Utrecht, oktober 2019
Hierbij nodigen wij u uit om op onderstaande datum en tijd de jaarlijkse griepprik te komen halen.
De jaarlijkse griepprik beschermt tegen de ernstige gevolgen van griep (influenza). Mensen van 60
jaar en ouder, en mensen van alle leeftijden met hart- en vaatziekten, longziekten (bijvoorbeeld
astma of COPD), diabetes, nieraandoeningen en mensen met weinig afweer, lopen extra risico om
ernstig ziek te worden door de griep.
U behoort tot één van deze groepen. Daarom komt u voor de griepprik in aanmerking.
De vaccinatie vindt plaats op onze nieuwe locatie op de Amsterdamsestraatweg 288 op de onderstaande momenten. U mag zelf kiezen welke datum u het beste uitkomt.

Dinsdag 12 november van 12:30-13:15 uur
Woensdag 13 november van 8:15-8:30 uur
Woensdag 20 november van 17:00-17:30 uur
LOCATIE: AMSTERDAMSESTRAATWEG 288

WILT U DEZE BRIEF MEENEMEN ALS U VOOR DE VACCINATIE KOMT?
Met vriendelijke groet,
huisartsen en assistentes van praktijk de Watertoren

Wilt u meer weten over griep en de griepprik? Kijk op www.praktijkdewatertoren.nl/griepprik

.
Informatie over locatie Concordia, adres: Amsterdamsestraatweg 288
In maart jongstleden openden wij een nieuwe locatie, locatie Concordia. Dit is aan de
Amsterdamsestraatweg, maar vlakbij de bushalte Concordiastraat.
Deze locatie is voor ons een plek erbij. Onze huidige praktijk aan de Korenbloemstraat werd te
klein. Vooral de verpleegkundigen die bij ons als praktijkondersteuner werken, konden steeds
moeilijker ingepland worden.
Daarbij wilden we ook heel graag een pand hebben waar ook andere mensen werken die iets met
gezondheidszorg te maken hebben, bijvoorbeeld psychologen, podotherapeuten, diëtisten etc.
We zijn bijvoorbeeld erg blij dat de SALTRO daar een prikpunt heeft geopend. Elke maandag en
donderdag van 8:00 tot 8:30 uur kunt er nu terecht voor bloedprikken! En als u veel komt, gaan we
dit in de toekomst ook uitbreiden!
Ook de dokters zitten op locatie Concordia. U hoort bij het maken van een afspraak waar u moet
zijn. Als u niets hoort, is het gewoon op de Korenbloemstraat.
Alle telefoonnummers zijn ongewijzigd.
Dus:








onze 2e locatie heet Concordia
het adres is Amsterdamsestraatweg 288
het is bij de bushalte Concordiastraat
de oude locatie blijft gewoon bestaan
aan de telefoon hoort u altijd welke locatie u moet zijn bij een afspraak
de SALTRO is er op maandag en donderdag van 8:00-8:30 uur
de griepprik haalt U dit jaar op locatie Concordia

