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De huisartsenpraktijk geeft ongeveer 3x per jaar een nieuwsbrief uit. Graag houden we u op de
hoogte van nieuws en ontwikkelingen rondom de praktijk en de zorg.

Een nieuwe naam, vertrouwde zorg
Enkele maanden geleden hebt u allemaal een brief van ons
ontvangen over het pensioen van dokter Marmelstein. Sinds 1 juli
zijn wij 'huisartsenpraktijk MeerZorg'. Er zijn enkele nieuwe
gezichten en soms zullen dingen iets anders gaan dan u gewend
bent. Maar het belangrijkste: wij doen er alles aan om u dezelfde
laagdrempelige, persoonlijke en betrokken zorg te geven die u
gewend bent. In deze nieuwsbrief informeren wij u hier verder over.

Mondkapjes en Corona regels
Wij volgen het RIVM en de regels in het Spaarne Gasthuis. Binnen
1,5 meter is een mondkapje verplicht: dus in de gang en bij
lichamelijk onderzoek vragen wij u om een mondkapje te dragen.
In de spreekkamer en wachtkamer kunt u deze weer afzetten. Zie
voor de recente Corona regels onze website. Kom bij
luchtwegklachten niet naar de praktijk, maar laat u testen (bij de GGD!)! Ook als u gevaccineerd
bent.

Nieuwe praktijkondersteuner
We zijn heel blij om onze nieuwe praktijkondersteuner
Bianca aan u voor te kunnen stellen. Zij zal onder andere
de (kwartaal)controles voor diabetes en hart- en
vaatziekten en de ouderenzorg op zich nemen.
Mijn naam is Bianca van Dienst en ik ben sinds 1 juli uw
nieuwe praktijkondersteuner. Als praktijkondersteuner zal
ik voornamelijk mensen begeleiden met diabetes, harten vaatziekten en/of longaandoeningen en de ouder
wordende mens die wat extra ondersteuning kan
gebruiken. Ik werk zelfstandig, maar altijd in overleg met uw huisarts. Ik ben werkzaam op
maandag, dinsdag en woensdag. Ik ben woonachtig in Nieuw-Vennep en heb 12 jaar als
praktijkondersteuner gewerkt bij een huisartsenpraktijk. Ik was toe aan een nieuwe uitdaging en
ik ben dan ook erg blij met mijn nieuwe functie bij het team van Huisartsenpraktijk Meerzorg.
Na een warm welkom ga ik enthousiast aan de slag en wellicht tot ziens!
Let op: hebt u een afspraak bij de POH? Bianca doet spreekuur op Markenburg 129, tenzij wij
anders aan u doorgegeven hebben. U kunt daar beneden in de wachtkamer plaatsnemen, u
wordt daar opgehaald.

Veranderingen in de praktijk
Aanwezigheid artsen: Vanaf half augustus is op woensdag en donderdag onze nieuwe
huisarts Rachèl Verbauwen aanwezig. Zij zal zich in de volgende nieuwsbrief aan u
voorstellen. Dokter Koster blijft werken op maandag, dinsdag en vrijdag. Dokter
Verbauwen zal één keer per maand ook op dinsdag werken.
Woensdagmiddag: Wij zijn voornemens om vanaf half augustus ook de
woensdagmiddag spreekuur te gaan draaien. De praktijk zal dan (nog) niet telefonisch
bereikbaar zijn.
Keuringen; Wij doen géén keuringen meer. Hebt u een keuring nodig voor verlenging
van uw rijbewijs? Kijk dan bijvoorbeeld eens hier of hier. Twijfelt u of u wel of niet bij ons
terecht kunt voor uw vraag, overleg dan met de assistente.

Griepvaccinaties 2021
Wij geven de griep- en pneumoccocen vaccinaties dit jaar
op woensdagmiddag 27 oktober. Als u in aanmerking komt
krijgt u een uitnodiging met verdere informatie.

Online inzage dossier

Herhaalrecepten

Sinds enige tijd bieden wij de
mogelijkheid tot online inzage in
bepaalde delen van uw dossier. Klik hier
om een verzoek tot vrijgave te doen. Het
vrijgeven kan enkele dagen duren. Het is
(door de Corona maatregelen) helaas
nog niet mogelijk om een online afspraak
te maken. Wel kunt u uitslagen bekijken
en medicatie aanvragen.
In de toekomst hopen we ook econsulten aan te gaan bieden.

herhaalrecepten kunt u aanvragen:
- Via mijngezondheid.net
- Via het formulier op onze website
- Door oude doosjes in de brievenbus te
doen
- Inspreken receptenlijn (optie 2)
- Telefonisch via de assistente

Inzage resultaten Spaarne Gasthuis
Als u wilt dat wij resultaten in kunnen zien van
(bloed)onderzoeken die zijn aangevraagd door de specialist,
dan moet u daar expliciet toestemming voor geven. U kunt dit
online regelen via mijndoc.nu. Een andere optie is door
formulieren bij ons op te halen en in te vullen. Uiteraard
dienen de uitslagen eerst besproken te worden door de arts die het onderzoek heeft
aangevraagd.

Vakantiesluiting zomer 2021
Wij zijn met vakantie vanaf vrijdag 23 juli tot en met zondag 15
augustus.
Voor dringende medische vragen die niet kunnen wachten tot
16 augustus kunt u contact opnemen met Huisartspraktijk van
Delft: 023-5627986. Voor herhaalrecepten kunt u contact
opnemen met uw apotheek.
Let op: in deze periode is de praktijk niet bereikbaar, maar
onze POH Bianca doet spreekuur op de praktijk!

Afscheid dokter Marmelstein
Het afscheid op vrijdag 28 mei werd een onvergetelijke dag.
Het begon met een klim avontuur in het klimpark 21.
Hierna volgde een kleine bijeenkomst in de praktijk met ons
team, waarbij een aantal video’s getoond werd van patiënten
en collega’s die mij op die manier bedankten voor al die jaren
zorg en samenwerking. Mijn collega en opvolgster, Marijke
Koster, hield een warme toespraak over hoe het allemaal
tot stand was gekomen onder het genot van smakelijke
taartjes. Na haar woorden kreeg ik twee mappen vol met
brieven en kaarten van patiënten en een receptenboek van collega’s en oud collega’s. Ik werd
er stil en verlegen van. Sommige bedankten mij op een zeer persoonlijke manier. Al is het meer
dan een maand geleden nog steeds pak ik de mappen op een rustig moment om deze door te
bladeren. Na die overhandiging kreeg ik een grote envelop met een cheque waarop een enorm
bedrag stond. Hier werd ik heel stil van.
Ik gaf, op een eerder tijdstip al, te kennen dat ik graag geld wilde hebben om een goede
toerfiets te kunnen kopen. De keuze is gevallen op een Koga signature. Helaas zal het tussen
de 12 en 13 weken duren voordat deze fiets geleverd zal worden. Ik ben dankbaar voor de
bijzondere persoonlijke brieven, kaarten, cadeaus, de goed gekozen boeken en het racefiets
jasje met tekst. Met spanning wacht ik op de bestelde fiets die ik heb kunnen betalen van de
ruimhartige gift.

Website

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u info@huisartsenpraktijkmeerzorg.nl toe aan uw adresboek.

