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Dalen, 17-09-2021
Voor u ligt de nieuwsbrief van huisartsenpraktijk Dalen.
Door middel van een nieuwsbrief willen we u op de hoogte houden van nieuws,
ontwikkelingen en wetenswaardigheden die met onze praktijk te maken hebben.
Personeelswijzigingen
Na 2 jaar samenwerken met waarnemers zijn wij verheugd u te mededelen dat de vacature
voor huisarts gevuld is door huisarts Elling, hij is 3 dagen per week werkzaam.
Helaas hebben wij wegens langdurige ziekte afscheid genomen van POH Anja. Om de plek
van Anja op te vullen is doktersassistente Rianne dit jaar gestart met de POH (opleiding
praktijkondersteuning). Zij verzorgt samen met Bianca de spreekuren voor de categorale
chronische zorg o.a diabetes, hypertensie en cardiovasculaire jaarlijkse controle, astma en
COPD en begeleiding bij stoppen met roken.
Doktersassistente Marlies gaat per 1 oktober met haar welverdiende pensioen. Ter
vervanging is stagiaire Daphne in opleiding tot doktersassistente.
Corona-pandemie
Ondanks de versoepelingen van de corona maatregelen, blijven de volgende regels gelden in
de huisartsenpraktijk.
•
•
•

Houd onze website goed in de gaten voor toekomstige wijzigingen, bijvoorbeeld m.b.t.
de mondkapjesplicht
Geef bij het maken van de afspraak aan voor hoeveel en welke klachten u komt zodat de
assistente voldoende tijd voor u kan plannen
Om goed te beoordelen wat voor soort zorg u nodig heeft zal de assistente meer
aanvullende vragen stellen voor uw en onze veiligheid. Wij vragen hiervoor uw
medewerking

Kom niet zonder overleg naar de praktijk als u last heeft van corona-achtige klachten zoals:
Hoesten / neusverkoudheid / keelpijn
Koorts
Diarree en/of overgeven
De afgelopen 2 weken in aanmerking bent geweest met iemand die corona-positief is
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Bloedprikken
Voor zowel het ziekenhuis Treant (Emmen) en Saxenburgh (Coevorden/Hardenberg) moet u
een afspraak maken voor bloedprikken, dit kan op de website van het ziekenhuis.
OPEN; online inzage van medische gegevens
In de toekomst kunt een deel van uw eigen medische gegevens online bekijken.
U ziet dan o.a. diagnose en de besproken behandeling / adviezen na een consult, uitslagen
van onderzoeken en medicicatie overzicht. Zo kunt u zich beter voorbereiden op uw consult
en kunt u na het consult het e.e.a. nalezen.
De automatisering rondom het veilig inzien van uw medische dossier is in ontwikkeling.
Wij hopen u in de loop van 2022 verder te kunnen informeren. Wilt u op de hoogte blijven
van de ontwikkelingen kijk dan op: www.open-eerstelijn.nl/ik-ben/patient/
Ter voorbereiding op OPEN en om in de toekomst de nieuwsbrief digitaal te sturen zijn wij
genoodszaakt om uw e-mailadres toe te voegen aan uw dossier. Daarom vragen wij u om zo
spoedig mogelijk uw juiste e-mailadres door te geven aan de huisartsenpraktijk.
Dit kan middels een email naar: info@huisartsenpraktijkdalen.nl
Graag uw naam, geb. datum en e-mail adres te vermelden.
Gegevens uitwisseling in de zorg
Uw huisarts kan belangrijke informatie over uw gezondheid delen met andere
zorgaanbieders zoals bijvoorbeeld de huisartsenpost. Een andere zorgverlener kan de
medische gegevens alleen bekijken als dat nodig is voor de behandeling en als u daar
toestemming voor heeft gegeven aan de huisarts. Geef daarom door dat u toestemming
geeft. Geef ook door als u deze gegevensuitwisseling NIET wenst.
Dit kan via: www.volgjezorg.nl/toestemming
Griepvaccinatie en pneumokokkenvaccin
Indien u in aanmerking komt, ontvangt u een uitnodiging. In uw uitnodiging ziet u wanneer
wij u verwachten. Wij vragen u te komen in het voor u bestemde tijdvak en hier niet van af
te wijken. Helaas zijn wij door de coronamaatregelen minder flexibel qua planning. Heeft u
geen uitnodiging ontvangen en komt u wel in aanmerking, bel dan de praktijk.
De vaccinaties worden dit jaar gegeven op 14 oktober en 26 oktober.
Kom met een ontblote bovenarm en neem uw uitnodiging mee.
Tijdens het vaccineren is de praktijk alleen bereikbaar voor spoedgevallen.
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