
 

 
   
      
      
 
 
Nieuwsbrief nr 9       december 2015 
Voor u en uw gezinsleden.  
 
Beste patiënt, 
 
Voor u ligt de nieuwsbrief van de Meidoorn. Er zijn weer een aantal onderwerpen die wij 
onder uw aandacht willen brengen. 
 
Vertrek dokter Leuverink 
Per 1 januari zal ik niet meer werkzaam zijn in Brummen. Mijn werkende leven gaat 
veranderen, omdat ik 3 dagen per week ga werken bij 's Heeren Loo in Apeldoorn, een 
instelling voor mensen met een verstandelijke beperking. Een plek waar ik ook de afgelopen 
jaren al huisarts ben geweest, zij het minder frequent. Uiteraard heb ik ook nog andere 
bezigheden als huisarts, welke zich niet laten combineren met ook nog twee dagen werken 
in Brummen. 
Hoewel ik me verheug op deze nieuwe stap, ben ik me bewust van de fijne en bijzondere 
contacten die ik met u als patiënt en mijn collega's heb gehad. En die zal ik missen! U hebt 
mij menigmaal geïnspireerd en ik hoop dat dit andersom ook het geval is geweest. 
 Ik wens u alle goeds!            Esther Leuverink 
 
Vernieuwde website 
Onlangs hebben we onze website volledig vernieuwd. Op de nieuwe website vindt u onder 
andere het patiëntenportaal voor het aanvragen van herhaalrecepten en voor een 
mogelijkheid tot emailcontact met één van de praktijkondersteuners.  
Wij zullen u later informeren over nieuwe ontwikkelingen die wij in het komende jaar 
verwachten. Zoals digitaal afspraken maken. En we hebben verzoeken ontvangen om een 
foto van de dokters op de website te plaatsen. Daar wordt aan gewerkt. 
 
Gebruik van het Patiëntenportaal 
Om gebruik te kunnen maken van ons patiëntenportaal op de website maakt u eerst een 
account aan. Instructies zijn op de website te vinden. Om uw aanmelding af te ronden is het 
van belang dat u naar de praktijk komt met een geldig legitimatie bewijs. Pas dan is uw 
account te gebruiken. 



 
 
Inloopspreekuur: 
Op maandag en donderdag is er om 6.45 uur een inloopspreekuur. Bedoeld voor korte 
medische vragen. Normaal gesproken heeft dokter Kerkhoven op maandag het vroege 
spreekuur en dokter den Braven op donderdag. Af en toe wisselen de huisartsen om. 
Wanneer u zeker wilt zijn dat u de dokter van uw keuze ziet adviseren wij u een afspraak te 
maken. Soms gaat het vroege spreekuur niet door. Als dat zo is vermelden wij dat in de week 
voorafgaand op de website en in de wachtkamer. 
 
Uitslag van bloedonderzoek of foto: 
Tijdens een consult kan het voorkomen dat de huisarts u voor bloedonderzoek of 
röntgenfoto doorstuurt. Met de moderne technieken zijn de uitslagen hiervan met een paar 
dagen bekend. Toch kan het voorkomen dat u wat langer moet wachten om de uitslag te 
horen. Dat komt omdat de huisarts die u gezien heeft een dag/dagen niet in de praktijk is en 
dus niet naar uw uitslag kan kijken. Is er echt iets bijzonders aan de hand? Dan zorgen wij 
uiteraard dat er zo snel mogelijk actie wordt ondernomen. 
 
Bericht van Marijke Overkamp: 
Graag wil ik iedereen bedanken voor het medeleven en de kaartjes die ik tijdens de 
afgelopen lastige  periode heb mogen ontvangen. Gelukkig gaat het weer wat beter en ben 
ik begonnen met het oppakken van mijn werkzaamheden. Begin 2016 ga ik een voorzichtige 
start maken met mijn diabetesspreekuren. Tijdens deze spreekuren staat mijn zorg voor u 
centraal zoals u van mij gewent bent.  Tot ziens in het nieuwe jaar! 
 
Wist u dat: 
- Het onderzoek van uw urine het beste beoordeeld kan worden als wij uw urine voor 10.30 
uur in huis hebben? En u na het opvangen deze thuis gekoeld bewaard heeft? 
- Wij dokter Leuverink heel erg erkentelijk zijn voor haar grote inzet voor onze patiënten en 
de praktijk? 
- Wij woensdag 16 december geslaagd zijn voor onze jaarlijkse kwaliteitskeuring? 
- Wij u vragen voor de feestdagen ruim op tijd uw medicijnen te verlengen? 
- U voor hulp bij stoppen met roken altijd een afspraak kunt maken op ons spreekuur? 
- dokter D. Faber per 1 januari op dinsdag en donderdag in de Meidoorn komt ter vervanging 
van dokter Leuverink? In een volgende nieuwsbrief zal hij zich voorstellen. 
- Wij in de Meidoorn onderzoeken doen waarvoor een bijdrage vanuit het  eigen risico van 
de zorgverzekering verplicht is?  Het gaat om hartfilmpje (ECG), hartritmeonderzoek 
(Holterphoon of autotrigger) en bloedprik voor ontstekingswaarde (CRP test). Voor alle 
andere onderzoek is dit niet van toepassing. 
- Het vroege inloopspreekuur van donderdag 24 en donderdag 31 december niet doorgaat? 
- Wij u en allen die u dierbaar zijn namens alle medewerkers goede feestdagen en een 
gezond en voorspoedig 2016 wensen? 
 


