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NIEUWSBRIEF TWEEDE KWARTAAL 2019
VERTREK MEVR.(EVA) v. SLOOTEN, huisarts
Per 1 april 2019 zal mevrouw van Slooten niet langer in onze praktijk werkzaam zijn. Wij wensen haar
veel succes met het invullen van haar verdere carrière als huisarts en danken haar voor de inzet van
de afgelopen jaren voor de praktijk.
Mevrouw S. Borkent, huisarts, zal bij ons als nieuwe collega komen werken. Zij heeft al meerdere
jaren ervaring als huisarts in de regio. Wij zijn dan ook blij dat zij op de woensdagochtend en vrijdag
ons team komt aanvullen.
WERKDAGEN ARJAN ZUIDEMA, praktijkverpleegkundige
Arjan zal i.v.m. werkzaamheden elders van januari tot juli werkzaam zijn op dinsdag,
woensdagochtend en op donderdag.
TELEFONISCH SPREEKUUR
Wilt u een overleg of iets vragen aan de arts dat geen consult behoeft op het spreekuur, dan willen wij
u er nog eens op wijzen dat u een afspraak kunt maken voor het telefonisch spreekuur, de arts belt u
dan terug.
ARTSEN
Wegens toegenomen drukte op de spreekuren is het niet altijd mogelijk een arts van voorkeur op te
geven. De assistente zal aan de hand van de ernst van uw klacht aangeven wanneer en bij welke arts
er een plek beschikbaar is. Wegens de complexere vragen van patiënten en de toenemende
vergrijzing zal het steeds vaker voorkomen dat u niet voor dezelfde dag een afspraak kunt maken op
het spreekuur. Dit is een landelijk probleem waar wij op dit moment niet veel aan kunnen veranderen,
wij zullen doen wat in onze mogelijkheden ligt. Wij rekenen op uw medewerking.
SPOEDLIJN
Wij willen bij u nog eens onder de aandacht brengen dat de spoedlijn echt alleen bedoeld is voor
levensbedreigende situaties waarin elke minuut telt. Ons spoednummer : 071-3622000. U kunt in
zo’n situatie ook altijd 112 bellen. Dit geld tevens voor een bezoek aan de dokterspost. Alleen
bellen naar de dokterspost indien de medische vraag het noodzakelijk maakt dat u dezelfde dag
gezien dient te worden en niet kunt wachten tot de eerstvolgende openingsdag van de eigen huisarts.
VERGOEDING MEDICATIE
De grootste zorgverzekering in de regio, zorg en zekerheid, heeft haar medicatie beleid in 2019
scherper gemaakt, evenals vele ander ziektekostenverzekeringen. U zult merken bij de apotheek dat u
verschillende merken van eenzelfde medicijn zult krijgen. De apotheek kan hier niets aan veranderen.
Dit is de regel van uw verzekering! Wij vragen u om hier bij de apotheek geen onenigheid over te
maken. Als u het er niet mee eens bent zult u uw ongenoegen moeten uiten bij de zorgverzekering.
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