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NIEUWSBRIEF HUISARTSENPRAKTIJK BROCKHOFF september 
2011 
(deze nieuwsbrief geldt voor alle gezinsleden) 
 
Deze 2e nieuwsbrief van 2011 geldt tevens als oproepbrief voor mensen 
die in aanmerking komen voor de jaarlijkse griepprik. 
 
INFO GRIEPPRIK!! 
De jaarlijkse griepprik: 
De jaarlijkse griepprik vindt in onze praktijk plaats op de laatste 
vrijdagmiddag van oktober tussen 15.00 en 18.00 uur. Wilt u zoveel 
mogelijk zorg dragen dat u op deze datum de prik komt halen dit in 
verband met de logistiek en planning in de praktijk. Dit jaar is dat op 
vrijdag 28 oktober in onze praktijk. Wilt u rekening houden met uw 
kleding i.v.m. het ontbloten van de bovenarm. Mensen en kinderen die 
geprikt willen worden door de dokter kunnen dit aangeven. Bij twijfel over 
wel of niet de griepprik halen kunt u die week tijdens het telefonisch 
spreekuur met de dokter overleggen. 
 
Mensen die in aanmerking komen voor de jaarlijkse griepprik: 
     > 60-plussers(en mensen die voor 1 mei 2011 60 jaar geworden zijn) 
     > mensen met diabetes mellitus 
     > mensen met COPD/astma 
     > mensen met hartaandoeningen zoals verstoord hartritme, hartfalen, 
klepgebreken 
     > mensen met ernstige nierinsufficientie(dialyse/niertransplantatie) 
     > mensen die recent een beenmergtransplantatie hebben ondergaan 
     > mensen met verminderde weerstand tegen infecties(zoals geen milt, 
levercirrose,     
        autoimmuunziekten zoals de ziekte van Crohn/colitis ulcerosa, 
chemotherapie, gebruik  
        van prednison en methotrexaat). 
     > mensen met spierdystrofie/HIV/kanker/verstandelijke handicap  
 
Indien u een allergie hebt voor kippeneiwit of als u op het moment van 



vaccineren acuut ziek bent, dan mag u de prik NIET hebben. 
 
 
 
 
INFO ALGEMEEN. 
Spreekuurtijden: 
07.30-08.30 uur inloopspreekuur 
09.00-10.00 uur spreekuur 
10.00-10.30 uur overleg assistentes en koffie 
10.30-11.00 uur telefonisch spreekuur 
11.00-12.30 uur administratie/overleg/visites 
12.30-13.30 uur lunchpauze 
14.00-16.00 uur spreekuur 
16.00-17.00 uur adminstratie 
 
Vakanties: Tijdens onze vakanties nemen de collega's waar. 
Onderverdeeld volgens alfabet. 
De collega's hebben GEEN INLOOPSPREEKUUR!! Kijk op onze website 
onder het kopje  waarneming!! 
 
Spoed huisarts: 
Voor spoedgevallen zijn we laagdrempelig.Klachten die niet kunnen 
wachten tot de volgende dag zijn welkom. Onze spoedlijn is speciaal 
bedoeld voor spoedgevallen en niet voor gewone vragen. Belt u aub eerst 
even. 
 
Spoed buitenkantooruren= Huisartsenpost Almelo: 
telefoonnummer: 088-5880588 
De Spoedpost Almelo(de huisartsenpost en EHBO) is uitsluitend bedoeld 
voor SPOEDGEVALLEN en geen dagzorg. Wilt u daar aub rekening mee 
houden. Altijd eerst bellen!! 
 
Telefonisch spreekuur: 
Tijdens het telefonisch spreekuur van 10.30 uur tot 11.00 uur krijgt u de 
praktijktelefoon te horen met keuze 1(=spoed) of keuze 3=de dokter. Het 
telefonisch spreekuur is bedoeld voor uitslagen van bloedonderzoek, 
ander onderzoek of het stellen van korte vragen.  
Voor 10.30 uur en na 11.00 uur krijgt u het meerkeuze menu: 1=spoed, 
2=herhaalreceptenlijn, 3=assistentes.Tijdens de lunchpauze keuze 1 = 



spoed en keuze 2 = herhaalreceptenlijn. 
 
Computers: 
Dit jaar zijn alle computers nagekeken en zonodig vervangen. Computers 
zijn onmisbaar in het kader van de informatieverwerking. Verzekeraars 
stellen steeds meer eisen waardoor huisartsen steeds zorgvuldiger 
moeten gaan registreren. Huisartsen moeten gebruik maken van de 
zogenaamde ADEPD registratie=Adequate Dossiervorming Elektronisch 
Patienten Dossier. Suikerziekte moet bijvoorbeeld op alle plekken in het 
dossier hetzelfde gecodeerd zijn. Daarnaast wordt verlangd dat 
bijvoorbeeld de bloeddruk of het vetgehalte bij meer dan 90% van alle 
mensen met suikerziekte gemeten is.Dit vraagt om goedwerkende 
computers en een goed softwaresysteem, maar tevens vraagt dit een 
grote alertheid en inspanning van de praktijkmedewerkers. 
Dit najaar laten we door het NIVEL(Nationaal Instituut voor Eerste Lijn), 
waaraan meerdere huisartsenpraktijken meedoen, een scan maken van 
onze dossiers(zonder persoonsgegevens en niet herleidbaar). De 
resultaten zullen gebruikt worden voor een landelijk onderzoek naar het 
funcioneren van het  Elektronisch Patienten Dossier(EPD). 
 
Patientendossier: 
Microbais(onze softwareleverancier) gaat dit najaar het oude dossier 
vervangen door een nieuw patientendossier: het webdossier. De 
bedoeling is dat dit het registreren en werken vereenvoudigt. 
Het is de bedoeling dat ieder die werkzaam is in de praktijk dit najaar een 
nascholing hierover volgt. 
 
Tips: 
alle verzekeraars hanteren een eigen risico, denkt u hieraan bij 
ziekenhuisbezoek/bloedprikken 
neem altijd uw ponskaartje en verzekeringspasje mee naar de huisarts en 
de Spoedpost 
in onze praktijk wordt vanaf de maand mei bloed geprikt door onze eigen 
mensen op afspraak 
urine inleveren voor 09.00 uur 's morgens 
antibiotica worden niet telefonisch voorgeschreven dit ivm het voorkomen 
van onnodig gebruik 
herhaalmedicijnen kunt u bestellen via de herhaalreceptenlijn: toets 2 of 
tel 573152 
neem altijd rectaal de temperatuur op bij verdenking van koorts 



het preventieconsult: u kunt een test invullen op internet: 
www.testuwrisico.nl(zie onze website) 
maakt u zoveel mogelijk gebruik van de herhaalreceptenlijn buiten de 
spreekuren. U belast het telefoonsysteem dan zo min mogelijk De 
herhaalreceptenlijn is 24 uur 7 dagen per week bereikbaar. Tijdens 
vakanties: voor 11 uur contact opnemen met de apotheek(te.571833) 
lees nog eens de andere nieuwsbrieven door op onze website: 
www.huisartsenpraktijkbrockhoff.nl 
 
 
 
 


