Nieuwsbrief
december 2021
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.

Beste mensen,
Zoals velen van u de laatste maanden gemerkt
hebben: het is heel erg druk bij ons. Een
ontwikkeling die u misschien ook al in de media
voorbij hebt zien komen; de meeste
huisartsenpraktijken worden overspoeld. Naast
de drukte die de COVID pandemie teweeg
brengt, worden wij in het algemeen
geconfronteerd met een stijgende zorgvraag en
helaas ook met toegenomen agressie. Ondanks
een telefoonsysteem met meer lijnen dan
vroeger, kan het zijn dat u ons voor niet
spoedeisende zaken lastiger kunt bereiken dan
u zou willen. Ondanks dat wij een dagdeel extra
spreekuur draaien, kan het zijn dat u niet een
afspraak op zeer korte termijn kunt krijgen. Wij
zijn zoekende hoe we hier het beste mee om kunnen gaan en iedereen tegemoet kunnen
komen. We hebben daarom wat wijzigingen in ons afsprakensysteem doorgevoerd. Belt u vóór
9:30 dan streven wij ernaar u dezelfde dag een plek aan te bieden, maar dit lukt niet altijd. U
kunt uiteraard tot 16:00 bellen voor een afspraak, maar het kan zijn dat de assistente u een
afspraak voor de volgende week geeft of vraagt op een andere dag terug te bellen. Is uw klacht
over en hoeft uw afspraak niet door te gaan? Laat het ons weten, een ander zal er blij mee zijn!
Zo hopen we de zorg voor iedereen laagdrempelig en bereikbaar te houden.
Ik hoop op uw begrip en wil u namens het hele team vast een mooie decembermaand en
een gezond 2022 toewensen! Marijke Koster

COVID maatregelen
We willen u vragen om bij het betreden van de praktijk een
mondneusmasker te dragen en daarmee ook uw neus te
bedekken. Hebt u klachten? Bel dan de GGD en kom niet naar de
praktijk. Let op: een zelftest is niet betrouwbaar genoeg, bij
klachten moet u zich altijd bij de GGD laten testen! Kom zo veel
mogelijk alleen naar uw afspraak.

Veranderingen in de praktijk
Aanwezigheid artsen:
Helaas heeft dokter Verbauwen ons laten weten dat haar
hart toch bij een groter soort huisartsenpraktijk ligt. Zij
verlaat ons per half december. Gelukkig hebben wij een
hele goede nieuwe huisarts gevonden: vanaf half januari
werkt dokter Zaal op de woensdag en donderdag. Zij zal
ook één keer per maand een (vrij)dag werken in de plaats
van dokter Koster.
Assistente:
Door omstandigheden is Greet tijdelijk afwezig. Het is
momenteel erg lastig personeel te vinden in de
huisartsenpraktijk, dus we zijn blij dat we voorlopig al haar dagen in hebben kunnen vullen.
Helaas betekent dit wel wisselende gezichten, we proberen dit tot een minimum te beperken.
Bedankt voor uw begrip!
POH-GGZ:
Door ziekte is Karin al enige tijd afwezig. Zij zal wel weer terug komen in de praktijk. Op dit
moment wordt zij vervangen door Sujaya van Luyn. Zij werkt op de woensdag voor onze
praktijk, locatie Hoofdweg.

Jaarcontroles chronische ziekten en hoge bloeddruk
Onze praktijkondersteuner Bianca heeft inmiddels een groot
deel van onze patiënten in beeld. Vanaf 2022 gaan we starten
met het systematisch oproepen van íedereen met een
verhoogd risico op hart en vaatziekten. We proberen deze
jaarcontrole zoveel mogelijk in uw geboortemaand plaats te
laten vinden. Dit geldt ook voor de jaarcontroles bij Diabetes
en hart- en vaatziekten. U wordt opgeroepen. Is het lang
geleden en hebt u behoefte aan een eerdere controle? Neem
dan contact op voor overleg, dit is altijd mogelijk.

Afspraak ziekenhuis?

Dokter Marmelstein

Hebt u een afspraak in het ziekenhuis, bij
de fysiotherapeut of elders? Graag
doorgeven dat dokter Marmelstein met
pensioen is en dat u ingeschreven staat
bij dokter Koster. De ziekenhuizen
kunnen dit helaas niet automatisch
aanpassen. Hierdoor komt op dit moment
niet alle post goed bij ons aan.

Op veler verzoek: Van de bijdrage die hij
bij zijn afscheid gekregen heeft, is een
prachtige fiets besteld. Deze is echter
nog niet geleverd. Hij heeft ons beloofd
dat hij het laat weten als de fiets binnen
is. Het gaat goed met hem en hij geniet
van zijn vrije tijd.

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.

Verhuizing
Leuk nieuws! Halverwege of eind 2022 verhuist de praktijk
naar een grotere locatie op Markenburg, met meer
mogelijkheden. We zullen u hier uiteraard tijdig over
informeren!

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.

