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Huisartsenpraktijk Dalen

Dalen

info@huisartsenpraktijkdalen.nl
Tel 0524– 55 13 61 Fax: 55 13 58

Voor u ligt de eerste nieuwsbrief van huisartsenpraktijk Dalen.
Door middel van een nieuwsbrief willen we u op de hoogte houden van
ontwikkelingen, nieuws en wetenswaardigheden die met onze praktijk te maken hebben.

Onderwerpen:
Huisartsenteam

Huisartsenteam

Opleiden
Opname en ontslag

Inmiddels zijn we een jaar verder sinds de huisartsenpraktijk is overgenomen
door huisarts E. van der Molen. Met veel plezier staat ons team voor u klaar.
Graag willen wij u informeren over, voor sommigen, nog onbekende functies
binnen de huisartsenzorg.

Herhaalmedicatie
Zorgverzekering
Gegevens uitwisselen
Griepprik
Verhaal uit eerste hand
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Physician Assistant (PA)
Mevr. Venema is bij ons afgestudeerd tot physician assistant.
Zij heeft een verpleegkundige achtergrond en is geen arts.
Een PA neemt veel voorkomende, laag complexe aandoeningen over van de arts.
De inzet van een PA draagt bij aan taakverlichting van de huisarts en de kwaliteit
en continuïteit van zorg.
Praktijkondersteuner geestelijke gezondheidszorg (POH-GGZ)
Mevr. Alting is sociaal psychiatrisch verpleegkundige.
De POH-GGZ kan u helpen bij psychische problemen zoals:
• Slaapstoornissen
• Rouwverwerking
• Problemen door werk
• Relatieproblemen
• Depressie / down gevoel
• Vormen van autisme
• Angst, paniek, of spanning
• Verslaving bijv.. alcohol drugs / gokken
U kunt zonder verwijzing een afspraak op haar spreekuur maken, via de assistente.

Opleiden
Arts in opleiding tot huisarts / specialist (AIOS)
Dit jaar zijn we gestart met het opleiden van een arts in opleiding tot huisarts.
De opleiding tot huisarts duurt 3 jaar.
Van september 2015 tot september 2016 wordt drs. Wind door ons opgeleid.
Zij is afgestudeerde basisarts en heeft er voor gekozen om huisarts te worden.

Ziekenhuis opname en ontslag

Griepprik
Vrijdag 30 oktober
14.30 - 17.30 uur
Neemt u alstublieft de
uitnodigingsbrief mee en
trekt u bij voorkeur
gemakkelijke kleding aan
(de griepprik wordt
gegeven in de bovenarm)

Het kan voorkomen dat wij na langere tijd medische informatie ontvangen over een
ziekenhuisopname. U heeft misschien vergeefs zitten wachten op een bezoek of een
telefoontje van de huisarts in de veronderstelling dat de huisarts op de hoogte is.
Daarom willen wij u vragen zelf met ons contact op te (laten) nemen wanneer u uit het
ziekenhuis ontslagen bent. Met de assistente kan zo worden overlegd of telefonisch
contact of een bezoek van de huisarts of praktijkondersteuner noodzakelijk is.
Verder stellen wij het op prijs iets van u of uw familie te horen wanneer er sprake is
van een langdurige opname.

Herhaalmedicatie
Geneesmiddelen die u voor 10.30 uur heeft aangevraagd,
staan na 2 werkdagen na 16.00 uur bij de apotheek voor u klaar.

Neem contact op met
de assistente indien
het volgende voor u
van toepassing is:
• U heeft geen
uitnodiging ontvangen
en u denkt dat u wel
in aanmerking komt
• U heeft ten onrechte
een uitnodiging
ontvangen
• U bent niet in staat
om naar de praktijk te
komen of u kunt niet
op 30 oktober
• Indien u niet tot de
risicogroep behoort
en u de griepprik
voor eigen rekening
wilt ontvangen

Waarom moet ik twee werkdagen op mijn herhaalmedicatie wachten?
 Wij vinden medicatiebewaking een gezamenlijke en belangrijke taak.
De huisarts en de apotheek controleren uw herhaling en medicatie.
De controle neemt tijd in beslag.
 De zorgverzekeraar bepaalt het merk van uw medicatie.
De apotheek heeft niet alle merken op voorraad waardoor de apotheek
afhankelijk is van de levertijd van de fabrikant.
Houdt daarom rekening met een "bestel" periode van twee werkdagen.
U kunt ook uw herhaalrecepten via de website van de apotheek aanvragen.
www.apotheekcoevorden.nl Tevens heeft de apotheek Jansen medicijnkluisjes.
Hiermee is het mogelijk 24 uur per dag uw geneesmiddelen op te halen.
Vraag naar informatie bij uw apotheek.

Zorgverzekering en uw eigen risico
Graag willen wij u erop attenderen dat niet alle kosten die worden gemaakt
binnen de huisartsenzorg worden vergoed door de zorgverzekering.
Dit betekent dat de kosten voor aanvullend onderzoek van uw eigen risico af gaan.
Zoals laboratoriumonderzoeken (bloedtesten, kweken en SOA-testen etc.),
röntgenonderzoeken (röntgenfoto, echo etc.), genees- verbandmiddelen.
Dit geldt ook voor bepaalde onderzoeken in de huisartsenpraktijk,
o.a. longfunctietest, hartfilmpje, chirurgische ingreep.
Zie ook www.watzegtmijnpolis.nl.

Gegevens uitwisseling in de zorg
Wij willen u vragen bijgaande formulieren te lezen en het toestemmingsformulier
ingevuld in te leveren bij de huisartsenpraktijk.
Terugsturen, faxen of mailen mag uiteraard ook.

Met vriendelijke groeten,
Huisarts E. van der Molen en medewerkers

