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NIEUWSBRIEF HUISARTSENPRAKTIJK BROCKHOFF januari 2014 
Telefoonnummer praktijklijn:  0546-571546 
INFO 
We hebben weer wat wetenswaardigheden voor u op een rijtje gezet                                                    
Leest u dit a.u.b. zorgvuldig door. Er staat belangrijke informatie bij. 

De brief is gericht aan de hoofdbewoner van het woonverband(=adres), maar is 
bestemd voor alle bewoners van dat adres!!!!! 
WID=wet identificatie: denkt u eraan ook de gegevens van uw kinderen/pasgeborenen 
door te geven in verband met de koppeling landelijk schakelpunt/elektronisch 
patientendossier!!!!! 
LSP=landelijk schakelpunt=koppeling met elektronisch patientendossier. Op dit 
moment is alleen de schakeling aktief tussen huisarts en huisartsenpost en de 
apotheken en eventueel ziekenhuisapotheken uit het hele land die zich aangemeld 
hebben. Veranderingen hoort u via de nieuwsbrief of eventueel via de media. 
Check uw vergoedingen van uw verzekeraar in 2014,  zodat u niet opeens verrast 
wordt door kosten. 
  
VAKANTIES 2014: 
De praktijk is gesloten tijdens: 

Ø Krokusvakantie: 10 t/m 14 maart 
Ø Meivakantie: 29 mei t/m 9 juni 
Ø Zomervakantie: 4 t/m 22 augustus 
Ø Herftsvakantie: 3 t/m 7 november 

 
Deze informatie is ook na te lezen op onze website www.huisartsenpraktijkbrockhoff.nl 
 
NIEUWSBRIEVEN 
Mensen melden ons nog wel eens dat ze geen nieuwsbrief hebben ontvangen.  Dat vinden 
we heel vervelend,  maar aan elk adres uit ons bestand wordt een nieuwsbrief gezonden.  
Per adres wordt 1 nieuwsbrief bezorgd.  Deze is geadresseerd aan de hoofdbewoner maar is 
bedoeld voor alle bewoners op dit adres. Excuses voor eventueel ongemak. Geef wijzigingen 
door. 
 
EIGEN RISICO 
De kosten van een consult bij een specialist of het aanvragen van een bloedonderzoek valt 
bij de meeste zorgverzekeraars onder uw eigen risico. Veel mensen zijn hier niet van op de 
hoogte. Check daarom regelmatig uw polis of bel uw verzekeraar.  
 
VERWIJSBRIEVEN EN LABFORMULIEREN 
Deze papieren hangen niet meer klaar op het bord t.o. de assistentenbalie. In verband met 
de praktijkaccreditering moesten we dat bord weghalen en verplaatsen naar de assistentes. 
Daar  kunt u uw brief verkrijgen. We proberen zoveel mogelijk verwijsbrieven via een 
beveiligde verbinding  te versturen. Mocht u na verzending binnen 1 week geen bericht 
ontvangen hebben van de specialist, belt u ons dan op. Dan nemen wij contact op met de 
secretaresse van de specialist. 
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CRP-METING 
Zoals de meesten van u weten wordt er te royaal omgegaan met antibiotica. Terugdringen 
van dit gebruik in zowel de geneeskunde als de diergeneeskunde is belangrijk om de 
resistentie van bacterieen in Nederland, maar ook wereldwijd, een halt toe te roepen voor u 
en onze (klein)kinderen. Kostbare broodnodige antibiotica kunnen daardoor gebruikt  worden 
en blijven  daar waar het echt nodig is. Een CRPmeting(via een vingerprik) in het bloed geeft 
aan of het zin heeft om antibiotica te geven of niet. We hopen daarmede een bijdrage te 
leveren aan de bestrijding van resistentie. 
 
Co-assistenten: 
3-4x per jaar komt een arts in opleiding(co-assistent) stage lopen in de praktijk. Het kan zijn 
dat u als eerste een gesprek krijgt met de co-assistent en daarna met de huisarts. 
Noodzakelijk voor de toekomst is dat er voldoende mensen opgeleid worden tot arts. Mocht 
u het een groot bezwaar vinden geeft u het dan aan. 
 
Thuiszorg.nl: 
Er is een nieuwe app voor oa de I=phonedelucht ingegaan: thuiszorg.nl te koop voor 0,89 bij 
de appstore. Veel voorkomende klachten kunt u daarin opzoeken. Deze app is ontwikkeld 
door het Huisartsengenootschap in Nederland en wordt continu bijgewerkt. Handig voor op 
reis. Ook gegevens van uw huisarts, uw eigen gegevens, vragen die u wilt stellen en wat u 
afgesproken hebt kunt u hierin opslaan inclusief uw medicijnlijst. 
 
Handhygieneprotocol: 
Hygiene speelt een belangrijke rol. Handhygiene speelt oa een rol bij overdracht van griep 
en verkoudheidsvirussen. Het kan zijn dat u minder vaak de hand geschud krijgt dan u 
gewend bent. Vaak handen wassen alleen al met water is bevorderlijk voor het minder 
overbrengen van infecties.  
 
Herhaalrecepten: 
Belt u de herhaalreceptenlijn zoveel als kan buiten de openingstijden van de praktijk. Dat 
belast de telefoonlijnen minder. Heeft u tips ter verbetering: meldt ze aan de assistentes. 
 
Geestelijke Gezondheidszorg: 
Per 1 januari 2014 gaat er veel veranderen op het gebied van de geestelijke 
gezondheidszorg. De vergoedingen en verwijzingen zijn anders geregeld. Informeert u bij uw 
zorgverzekeraar hoe de stand van zaken en laat hen eea uitleggen. Ten slotte bent u daar 
verzekerd en dat geldt ook voor de kosten.  
 
TV-scherm wachtkamer: 
In januari zal er een tv-scherm in de wachtkamer geplaatst worden met korte informatie-
teksten 
 
 
DE VOLGENDE NIEUWSBRIEF KUNT U TEGEMOET ZIEN IN september 2014. 
 


