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NIEUWSBRIEF	  HUISARTSENPRAKTIJK	  BROCKHOFF	  januari	  2015	  
Telefoonnummer	  praktijklijn:	  	  0546-‐571546	  
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	  en	  
veranderingen	  van	  gezinssamenstelling	  en	  verzekering	  gegevens	  
	  
Vooreerst	  wensen	  wij	  u	  namens	  ons	  team	  de	  allerbeste	  wensen	  en	  gezondheid	  	  toe	  in	  2015.	  	  
	  
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.	  	  
Check	  uw	  vergoedingen	  van	  uw	  verzekeraar	  in	  2015,	  	  zodat	  u	  niet	  opeens	  verrast	  wordt	  door	  
kosten.	  	  
	  
VAKANTIES	  2015:	  
De	  praktijk	  is	  gesloten	  tijdens:	  

Ø voorjaarsvakantie:	  maandag	  16	  maart	  t/m	  vrijdag	  20	  maart	  
Ø zomervakantie:	  maandag	  15	  juni	  t/m	  vrijdag	  3	  juli	  
Ø septembervakantie:	  maandag	  7	  september	  t/m	  vrijdag	  11	  september	  	  
Ø herfstvakantie:	  maandag	  16	  november	  	  t/m	  vrijdag	  20	  november	  

	  
Deze	  informatie	  is	  ook	  na	  te	  lezen	  op	  onze	  website	  www.huisartsenpraktijkbrockhoff.nl	  
	  
Personeel:	  er	  zijn	  een	  aantal	  veranderingen	  opgetreden	  per	  1	  januari	  2015:	  
Mevrouw	  Marieke	  Mereboer	  praktijkondersteuner	  heeft	  	  ons	  per	  1	  januari	  verlaten	  en	  is	  nu	  
werkzaam	  bij	  1	  werkgever(dat	  was	  haar	  wens).	  Per	  die	  datum	  komt	  mevrouw	  Irma	  Otten-‐van	  Bloem	  
als	  praktijkondersteuner	  voor	  COPD/longziekten	  en	  ouderenzorg	  in	  de	  praktijk(eventueel	  diabetes	  
mellitus	  of	  hartvaatziekten).	  Gerdi	  Wilders	  werkt	  vanaf	  1	  januari	  4	  dagen	  per	  week	  meestal	  op	  
maandag	  t/m	  donderdag.	  De	  overheid	  stimuleert	  een	  betere	  samenwerking	  in	  de	  eerste	  lijn.	  De	  
huisartsengroep	  heeft	  	  een	  praktijkmanager	  aangesteld	  voor	  de	  duur	  van	  1	  jaar.	  Mevr.	  Joke	  Assink	  is	  
van	  huis	  uit	  doktersassistente	  en	  verpleegkundige	  en	  heeft	  zich	  in	  de	  loop	  van	  de	  tijd	  toegelegd	  op	  
managementtaken	  in	  de	  gezondheidszorg.	  
	  
Thuisarts.nl:	  
Er	  is	  een	  nieuwe	  app.	  voor	  o.a.	  de	  I-‐Phone/Android	  	  de	  lucht	  ingegaan:	  thuisarts.nl	  gratis	  	  te	  
downloaden	  op	  uw	  mobiele	  telefoon	  .	  
	  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	  of	  
een	  co-‐	  assistent	  meeloopt	  in	  de	  praktijk.	  Een	  ieder	  heeft	  	  geheimhoudingsplicht.	  
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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.	  
	  
Verbouwing:	  	  
Zoals	  u	  hebt	  kunnen	  waarnemen	  is	  het	  gebouw	  toe	  aan	  een	  nieuw	  jasje.	  Dit	  jaar	  zal	  een	  
bouw/verbouwing	  plaatsvinden.	  De	  overheid	  hevelt	  taken	  over	  naar	  de	  eerste	  lijn.	  We	  beseffen	  dat	  
dit	  tot	  overlast	  zal	  zorgen,	  maar	  zullen	  ons	  uiterste	  best	  doen	  om	  dit	  tot	  een	  minimum	  te	  beperken.	  
Een	  extra	  nieuwsbrief	  zal	  rondgestuurd	  worden	  met	  het	  schema	  en	  ook	  op	  onze	  website	  zal	  e.e.a.	  
vermeld	  worden.	  
	  
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(meestal	  elektronische)	  een	  overzicht	  over	  wat	  er	  heeft	  plaatsgevonden	  bij	  
de	  betreffende	  specialist.	  	  
	  
POH-‐GGZ:	  
Per	  1	  januari	  2015	  	  is	  werkzaam	  in	  de	  praktijk	  mevrouw	  Verona.	  Bruggeman	  voor	  8	  uur	  per	  week	  op	  
de	  donderdag.	  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	  verwijzing	  naar	  de	  psycholoog	  of	  de	  psychiater	  behoort	  tot	  de	  
mogelijkheden	  afhankelijk	  van	  de	  zwaarte	  van	  het	  probleem.	  
	  
	  
Inloop	  spreekuur:	  
Onze	  huisartsenpraktijk	  kent	  een	  inloopspreekuur	  van	  0730-‐0830	  uur.	  	  Andere	  praktijken	  in	  Wierden	  
hebben	  geen	  inloopspreekuur.	  Houdt	  u	  daar	  rekening	  mee	  in	  vakanties.	  	  
Het	  inloop	  spreekuur	  in	  onze	  praktijk	  is	  bedoeld	  voor	  korte	  vragen	  en	  niet	  voor	  uitgebreidere	  
consulten.	  	  
	  
DE	  VOLGENDE	  NIEUWSBRIEF	  KUNT	  U	  TEGEMOET	  ZIEN	  IN	  september	  2015	  	  


