Beste mevrouw, mijnheer.

Het is weer even geleden dat wij u met een nieuwsbrief op de hoogte hebben gebracht van de
ontwikkeling in de huisartsenpraktijk Schipluiden.
Wij hebben de informatie, die voor u van belang is, in deze nieuwsbrief op een rij gezet.
De vakanties.
Gedurende het hele jaar is de praktijk drie weken gesloten. Voor ons, de huisartsen, is het onmogelijk
om de praktijk alleen te doen. Daarnaast is het ook bedrijfsmatig, minder versnippering van de
aanwezigheid van assistentes en artsen, veel overzichtelijker een week gesloten te zijn voor een
vakantie. Wij kondigen de vakanties altijd minimaal 3 weken van te voren in de praktijk en op de
website aan.
De gehele zomervakantie zijn wij open.
De website.
Onze nieuwe website is nu een jaar online. Op de website, huisartsenpraktijkschipluiden.nl, staat alle
informatie over de praktijk.
Via de website kunt u een afspraak maken. Die mogelijkheid is nog maar beperkt. Zou er behoefte
zijn aan meer tijden, dan zullen wij deze mogelijkheid zeker uitbreiden. Wij verzoeken u om altijd een
afspraak te maken bij uw eigen huisarts.
Daarnaast hebben wij op de website een link gemaakt naar sites met verantwoorde en begrijpelijke
medische informatie. Mist u zaken of heeft u verbeteringen voor de website, laat ons dat dan weten.
Dan kunnen wij bekijken of we deze in de website kunnen verwerken.
De personele bezetting.
Er is veel veranderd in de personele bezetting in onze huisartsenpraktijk.
Naast Trudi en Tanja hebben we een nieuwe assistente: Ankie Verton. Zij komt op maandag het team
versterken en doet voornamelijk telefoon- en baliewerkzaamheden.
De nieuwe POH (PraktijkOndersteunerHuisarts )-somatiek is Marjan Pruijt. Zij doet met name de
chronische zorg voor patiënten met suikerziekte en COPD. Daarnaast doet zij uitstrijkjes in het kader
van het bevolkingsonderzoek, spuit zij oren uit, doet screening in het kader van de zorg voor de
kwetsbare ouderen en controles bij hart en vaatziekten.
Daarnaast hebben we een POH-GGZ, Lia van Marrewijk. Zij begeleidt mensen met psychische
problemen. Ook zorgt zij ervoor, dat u de juiste zorg krijgt bij een verwijzing naar de tweede lijn.

Een nieuwe huisarts.
Vanaf 1 juli komt mevrouw F. Spruijt bij ons werken. Mogelijk zult u zich haar nog herinneren, omdat
zij vier jaar geleden, in het kader van haar opleiding tot huisarts, al een jaar in onze praktijk heeft
gewerkt. Zij heeft in de tussentijd drie jaar in een praktijk in Capelle aan de IJssel gewerkt, maar het
dorp Schipluiden bleef haar trekken. Zij komt op op maandag, woensdag en vrijdag in de praktijk
werken.
Dat betekent dat het tweede half jaar dokter Bohnen en dokter Verhoeks ieder drie dagen per week
in de praktijk aanwezig zullen zijn.
Per 1 januari 2019 zal zij de werkzaamheden van dokter Verhoeks gaan overnemen. Zodat hij per 1
januari 2019 met een gerust hart met pensioen kan gaan.
Jaarrecept.
Steeds meer mensen met een chronische ziekte, bijv hoge bloeddruk, suikerziekte etc , vragen om
een grotere hoeveelheid van hun medicijnen, zodat zij minder vaak een herhaalrecept hoeven aan te
vragen. In overleg met de apotheek hebben wij besloten het jaarrecept in te voeren.
Dit betekent dat u maar eenmaal per jaar een recept nodig heeft. Dit recept wordt door de apotheek
verdeeld over vier recepten, voor ieder kwartaal een recept. De (herhaal)recepten krijgt u van de
apotheek en u kunt er dan ieder kwartaal één bij de apotheek inleveren.

U ziet er is veel gebeurd in de praktijk. En het komende half jaar verandert er ook nogal wat. Wij
hopen dat alles soepel zal verlopen.

Met vriendelijke groet,

A.M. Bohnen

A.N.P.L. Verhoeks

