Nieuwsbrief nr 10
Voor u en uw gezinsleden.

juni 2016.

Beste patiënt,
Voor u ligt de nieuwsbrief van de Meidoorn. Er zijn weer een aantal onderwerpen die wij
onder uw aandacht willen brengen.
Zomervakantie.
De komende zomerperiode is de huisartsenpraktijk van 15 t/m 19 augustus gesloten.
Waarneming tijdens deze praktijksluiting:
Achternaam met beginletters A t/m K
Huisartsenpraktijk de Zegerij
Zegerijstraat 10
Tel 0575 561223
Achternaam met beginletters L t/m Z
Huisartsenpraktijk Marktplein
Marktplein 19
Tel 0575 561281
Mogelijk heeft u in die week wel een afspraak staan met een van de praktijkondersteuners.
Dan gaat deze afspraak gewoon door.
De overige weken zijn artsen en assistentes om beurt aanwezig.
Het behandelkamerspreekuur door de assistentes zal wat minder vaak plaatsvinden en
ingreepjes en controleconsulten stellen wij zoveel mogelijk uit tot na de vakantieperiode
maar verder kunt u alle zorg verwachten die u van ons gewend bent.
Medicijnen ophalen bij de apotheek.
De Brummense apotheek heeft voor het klaar zetten van uw medicijnen de volgende
afspraken:
Recept vandaag voor 13.00 uur in de apotheek, kunt u de volgende dag na 12.00 uur
ophalen.

Voor het bezorgen van uw medicijnen geldt: vandaag voor 13.00 uur in de apotheek, twee
werkdagen later bezorgen.
Vraag op tijd uw medicijnen aan. Dit kan via onze website, of door uw doosjes in te leveren
in de praktijk of door te bellen met de assistente.
Zijn uw wensen over het uitwisselen van digitale gegevens al door ons geregistreerd?
Dit onderwerp hebben we al meerdere malen onder uw aandacht gebracht.
Sinds 1 januari 2015 kunnen zorgverleners zoals huisarts, apotheek en huisartsenpost
uitsluitend gegevens uitwisselen na uw toestemming. We hebben in de dagelijkse praktijk al
ervaren hoe lastig het is wanneer wij geen medische gegevens kunnen ontvangen van
bijvoorbeeld apotheek of huisartsenpost.
Daarom nogmaals een verzoek aan u om dit te regelen. Hiervoor kunt u contact opnemen
met de assistente of kijk op onze website www.meidoorn.info onder contact/inschrijving.
Tekenbeten.
De behandeling van een tekenbeet is veranderd. Iedereen ouder dan 6 maanden met een
tekenbeet krijgt binnen 72 uur (3 dagen) eenmalig een antibioticum. Hiermee zullen het
aantal besmettingen met de verwekker van de ziekte van Lyme afnemen.
Meer info bij onze assistentes.
Wachtkamer tv.
Sinds kort is staat in de wachtkamer een tv scherm waarop wij informatie met u delen. Naast
praktische berichten over de praktijk gaat het ook over actuele medische zaken die voor u
van belang kunnen zijn.
Een nieuw gezondheidscentrum.
Achter de schermen zijn wij met diverse organisaties in gesprek over mogelijkheden om onze
praktijk te verhuizen naar een nieuwe locatie. Op de nieuwe locatie, de Rooms-Katholieke
kerk, willen wij met diverse andere zorgverleners een gezondheidscentrum vestigen. U hoort
hier t.z.t. meer van.
Wist u dat:
- Wij ons nog meer actief inzetten voor Preventie van Hart- en Vaatziekten?
- Wij altijd geïnteresseerd zijn in uw tips en aandachtspunten waarvan u vindt dat het beter
kan?
- Wij in onze praktijk respectvol met elkaar om willen gaan?
- Assistente Claudia de komende maanden wordt vervangen door assistente Chantal in
verband met zwangerschapsverlof?
- Dat de baby inmiddels geboren is en moeder en kind het goed maken?
- Wist u dat onze vroege ochtend spreekuren op maandag en donderdag niet altijd door
dezelfde dokter gedaan worden?
- En dat u nog steeds kunt inlopen voor dit spreekuur van 6.45 tot 7.30 uur? Waarbij wij u
kunnen helpen bij eenvoudige klachten?
- Het aantal patiënten, dat niet op een afspraak verschijnt, de laatste jaren sterk is
toegenomen? En wij net als uw tandarts een wegblijftarief hanteren? Meer informatie vindt
u op onze website en op de wachtkamertv.

