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NIEUWSBRIEF HUISARTSENPRAKTIJK BROCKHOFF september 
2014 
Telefoonnummer praktijklijn:  0546-571546 
DEZE BRIEF GELDT OOK ALS OPROEPBRIEF VOOR DE GRIEPVACCINATIES!!!! 
Griepvaccinaties vinden plaats op donderdagmiddag 23 oktober tussen 15 en 18 
uur!!!! 
 
De brief is gericht aan de hoofdbewoner van het woonverband(=adres), maar is bestemd 
voor alle bewoners van dat adres!!!!! Geef wijzigingen aan ons door zoals 
telefoonnummers/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 
patiëntendossier!!!!! 
LSP=landelijk schakelpunt=koppeling met elektronisch patiëntendossier.  
Op dit moment is alleen de schakeling actief 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. Laboratorium prikken wordt zowel verzorgd door Medlon uit de 
regio als Reinier de Graaf Groep uit Delft of Stichting Huisartsenlaboratoria uit Velp 
(SHO) 
 
 VAKANTIES 2014: 
De praktijk is gesloten tijdens: 

Ø Herfstvakantie: 3 t/m 7 november 
 
Deze informatie is ook na te lezen op onze website www.huisartsenpraktijkbrockhoff.nl 
 
EIGEN RISICO 
De kosten van een consult bij een specialist of het aanvragen van 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 
Voor verwijzingen moet u een afspraak maken op het spreekuur.  
We proberen zoveel mogelijk verwijsbrieven via een beveiligde computerverbinding  te 
versturen. Mocht u na verzending binnen 1 week nog geen bericht ontvangen hebben van de 
specialist, belt u ons dan op. Dan nemen wij contact op met de secretaresse van de 
specialist. 
Voor bezoek aan  de fysiotherapeut of podotherapeut heeft u geen verwijsbrief nodig.  
Het is niet de bedoeling dat een verwijsbrief aangevraagd wordt via de email.  
 
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 bacteriën in Nederland, maar ook wereldwijd, een halt toe te roepen voor u en 
onze (klein)kinderen. Kostbare broodnodige antibiotica kunnen daardoor gebruikt  worden en 
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blijven  daar waar het echt nodig is. Een CRP meting(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 (huis)arts. 
Mocht u het een groot bezwaar vinden geeft u het dan aan. 
 
Thuisarts.nl: 
Er is een nieuwe app. voor o.a. de I-Phone de lucht ingegaan: thuisarts.nl te koop voor € 
0,89 bij de app. store. 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. 
 
Stagiaires: 
In het kader van opleidingen kan het zijn dat er een doktersassistente of een 
praktijkondersteuner meeloopt in de praktijk. Een ieder heeft  geheimhoudingsplicht. 
 
Herhaalrecepten: 
Belt u de herhaalreceptenlijn zoveel als kan buiten de openingstijden van de praktijk. Dit 
belast de telefoonlijnen minder. Heeft u tips ter verbetering: meldt ze aan de assistentes. 
Tussen 1030 uur en 1100 uur is in verband met het  telefonisch spreekuur van de huisarts de 
herhaalreceptenlijn toets 2 niet te gebruiken. Buiten kantooruren kunt u bellen met tel.nr: 
0546-573152. 
 
Laboratorium/foto-uitslagen: 
U kunt uw uitslagen opvragen bij de arts die de aanvraag heeft gedaan bijvoorbeeld: verricht  
een specialist een MRI-scan dan kunt u bij hem of haar de uitslag opvragen. Eens in de 
zoveel tijd krijgt de huisarts middels een brief een overzicht van u wat er heeft 
plaatsgevonden bij de betreffende specialist.  
 
POH-GGZ: 
Per 1 juli 2014 is werkzaam in de praktijk mevrouw V.Bruggeman voor 4 uur per week op de 
woensdagmiddag. Zij heeft  een opleiding  gevolgd praktijkondersteuner huisarts geestelijke 
gezondheidszorg. Via het huisartsenspreekuur kan het zijn dat u naar haar doorverwezen 
wordt voor een aantal gesprekken.  Ook verwjzing naar de psycholoog of de psychiater 
behoort tot de mogelijkheden afhankelijk van de zwaarte van het probleem. 
 
Oren uitspuiten: 
Voor oren uitspuiten of vermoeden dat er proppen in de oren zitten kunt u direct een 
afspraak maken met de assistente. 
 
Inloop spreekuur: 
Het inloop spreekuur is bedoel voor korte vragen en niet voor uitgebreidere consulten. Houdt 
u daar rekening mee. 
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DE VOLGENDE NIEUWSBRIEF KUNT U TEGEMOET ZIEN IN januari 2014. 


