Aan de bewoners van

Nieuwsbrief nr 11
Voor u en uw gezinsleden.

juni 2017.

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 24 juli t/m 4 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.
Een nieuw gezondheidscentrum.
U heeft gemerkt dat wij op de huidige locatie aan de Meidoornlaan inmiddels uit ons jasje
groeien. Daarom zijn wij achter de schermen druk bezig geweest met het zoeken van een
goede locatie en zoals u inmiddels allemaal waarschijnlijk wel weet wordt dat de voormalige
katholieke kerk aan de Primulastraat 2. Dit is aangekocht door een projectontwikkelaar.

Het gebouw is te groot voor alleen de huisartsenpraktijk en we zijn verheugd u te kunnen
vertellen dat ook Fysio Brummen in dit nieuwe gezondheidscentrum trekt en ook Verian zal
met het consultatiebureau en het kantoor mee gaan naar het nieuwe pand.
Samenwerken onder een dak is prettig vanwege de korte lijnen en zal de zorg voor u –de
patiënt- ten goede komen! Uiteraard blijft u vrij uw zorgverlener te kiezen ook buiten dit
centrum!
Wij houden u graag op de hoogte van de vorderingen via onze site en ons
wachtkamerscherm en als de verhuizing daadwerkelijk plaats gaat vinden zullen we u via een
nieuwsbrief en de krant informeren.
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 als 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.
NB: u dient dit apart te doen bij huisarts, huisartsenpost en apotheek.
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.
Wist u dat:
- Mirjam Busse meer is gaan werken om ook de diabetes zorg in de praktijk de doen?
- Wij in januari geslaagd zijn voor onze jaarlijkse kwaliteitskeuring?
- Wij altijd geïnteresseerd zijn in uw tips en aandachtspunten waarvan u vindt dat het beter
kan?
- Wist u dat onze vroege ochtend spreekuren op maandag en donderdag niet altijd door
dezelfde dokter gedaan worden?
-Op 1 juni jl het druk bezochte Brummens zorgcongres heeft plaatsgevonden waar dokter
Kerkhoven de bedenker en de organisator van was?
-Vele soorten zorgverleners, maar ook mensen van de gemeente aanwezig waren?
- Hier Machteld Huber heeft gesproken over het begrip “positieve gezondheid”?
- u hierover meer kunt lezen op onze website?
-dokter Kerkhoven deze zomer 8 weken afwezig is ivm studie en vakantie?
-dokter den Braven en dokter Faber ondersteund door dokter Derks die weken er voor u zijn
zoals u van ons gewend bent?
-dokter den Braven weer met veel plezier heeft meegevaren als arts op de boot van de
Zonnebloem?
- Wij u een mooie zomer toewensen?

