
 
 

 
 
 

Aan de bewoners van 
 
 
 
 
Nieuwsbrief nummer 15       September 2021 
Voor u en uw gezinsleden 
 
Met deze nieuwsbrief willen we u graag op de hoogte stellen van nieuwe ontwikkelingen en 
veranderingen betreffende onze huisartsenpraktijk. 
 
Mogen wij uw mailadres? 
In de toekomst willen wij u graag digitaal de nieuwsbrief toesturen en u snel op de hoogte 
stellen bij belangrijke veranderingen in de praktijk. 
Uw mailadres kunt u doorgeven aan de huisarts, de praktijkondersteuner of de assistente. 
Hartelijk dank voor uw medewerking. 
 
Personele veranderingen 
Anita is naast haar werk als assistente in het najaar van 2020 begonnen met de opleiding 
Praktijkondersteuner. Tijdens controles met betrekking tot Diabetes Mellitus type 2 en Hart 
en Vaatziekte kunt u haar tegen komen. Momenteel volgt ze de modules Astma/COPD en 
Ouderenzorg. Anita hoopt in juni 2022 klaar te zijn met de opleiding. Daarnaast zal zij 1 dag 
in de week assistente blijven. 
Assistente Claudia doet de opleiding voor spreekuurondersteuner huisarts. Dit is een nieuwe 
functie waarbij een daartoe opgeleide doktersassistente onder supervisie van de huisartsen 
bepaalde aandoeningen zelfstandig kan afhandelen. Zoals bijvoorbeeld een allergische 
reactie, keelpijn, plasklachten en brandwonden. Na afronding van haar opleiding (naar 
verwachting in de zomer van 2022) zal zij zelfstandig verschillende veel voorkomende klachten 
kunnen afhandelen of doorverwijzen indien nodig. 
Verder zal Claudia medio oktober met zwangerschapsverlof  gaan. Zij wordt tijdens deze 
periode tijdelijk vervangen door assistente Diana. 
 
Arts in opleiding  
Vanaf eind oktober zullen de huisartsartsen Jade Fokkens, arts in opleiding tot arts 
verstandelijk gehandicapten, gaan begeleiden. Voor het afronden van haar studie loopt zij  2 
maanden mee in de huisartsenpraktijk. U kunt bij haar op consult worden ingepland. 
Verder zal er eind van dit jaar ook weer een co-assistent opgeleid worden welke u ook tegen 
kunt komen in de praktijk  (alles onder supervisie van de vaste huisartsen). 
 



 
 

Heeft u nog geen account voor het Patiëntenportaal? 
Voordelen voor u: 

- Online inzage in uw dossier en in  uitslagen van onderzoeken 
- Aanvragen van een e-consult 
- Aanvragen van herhaalrecepten 
- Online afspraken inplannen (in de nabije toekomst) 

Via onze website: www.Meidoorn.info kunt u eenvoudig een account voor het Patiëntenportaal 
aanmaken. Hierna hoeft u zich slechts eenmaal te legitimeren aan de balie. 
 
Coronamaatregelen 
Om verspreiding van het coronavirus te voorkomen verzoeken wij u bij luchtwegklachten, 
koorts of andere corona gerelateerde klachten niet naar de praktijk te komen, maar eerst een 
Coronatest afspraak in te plannen via de GGD (telfnr 0800-1202 of website: coronatest.nl) 
 
Patiëntenenquête (september-oktober 2021) 
De enquête is onderdeel van onze  praktijkcertificering, waarbij de praktijk getoetst wordt 
door een onafhankelijke partij (NPA). 
Door de enquête in te vullen, helpt u ons het mogelijk te maken dat onze praktijk zich steeds 
kan blijven verbeteren.  
Wij zouden het erg waarderen als ook u zou willen meewerken aan onze patiëntenenquête. 
Het invullen van de enquête duurt ongeveer 10 minuten. Bij wens tot deelname kunt u dit 
doorgeven aan de assistente via de telefoon of aan de balie. De huisartsen zullen u ook tijdens 
het spreekuur hiervoor vragen. 
 
Herfstvakantie 
Van 18 t/m 22 oktober is de huisartsenpraktijk gesloten. Afspraken met de 
praktijkondersteuner gaan die week gewoon door. Voor spoed en zaken die niet kunnen 
wachten, neemt u telefonisch contact op met de praktijk. U hoort via het telefoonbandje bij 
welke huisartsenpraktijk terecht kunt. 
 
Advance Care Planning 
Vanaf het najaar gaan de huisartsen u -samen met andere huisartsen in onze regio- actiever 
benaderen om te praten over uw behandelwensen en wensen rondom het levenseinde; een 
belangrijk onderwerp voor u, uw naasten en de dokter. 
Wilt u hier over in gesprek gaan bereidt u zich dan voor: https://www.thuisarts.nl/wensen-
voor-zorg-en-behandeling 
 
Wist u dat: 
- u voor het maken van afspraken, opvragen van uitslagen en het stellen van vragen van 8.00 
tot 10.00 uur en van 14.00 tot 15.30 uur kunt bellen?  
- u bij plasklachten urine kunt neerzetten vóór 10.00 uur in de koelkast in de hal van de 
praktijk? (voorzien van uw gegevens en ingevuld klachtenformulier) 
- u 10 november deel kunt nemen aan een bijeenkomst over stoppen met roken? Meer 
informatie vindt u op onze website: www.meidoorn.info 
 
Met vriendelijke groet,      
Team huisartsenpraktijk de Meidoorn 

https://meidoorn.info/

