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Huisartsenpraktijk Dalen

Dalen

info@huisartsenpraktijkdalen.nl
Tel 0524 – 55 13 61 Fax: 55 13 58

Onderwerpen:

Voor u ligt de nieuwsbrief van huisartsenpraktijk Dalen.
Door middel van een nieuwsbrief willen we u op de hoogte houden van nieuws,
ontwikkelingen en wetenswaardigheden die met onze praktijk te maken hebben.

Huisartsenteam
Kwaliteitskeurmerk
HasCoDa
Aanvullend onderzoek
Niet verschijnen
Gegevens uitwisselen
3 Oktober gesloten
Griepprik
Vitamine D

Medewerkers Huisartsenpraktijk Dalen
Graag willen wij u informeren over veranderingen binnen het team.
Voorstellen nieuwe doktersassistenten
Wij verwelkomen doktersassistenten Astrid Nijboer en Esther Jansen.
Praktijkondersteuning (POH)
Bianca Doldersum is geslaagd voor de opleiding praktijkondersteuner.
Samen met Anja Regtop verzorgen onze praktijkondersteuners de controle van
onder meer diabetes mellitus, hoge bloeddruk, astma/copd, stoppen met roken,
ouderenzorg en terminale begeleiding.
Arts in opleiding tot huisarts / specialist (AIOS)
Een AIOS is afgestudeerde basisarts, die zich gaat specialiseren tot huisarts.
De opleiding tot huisarts duurt 3 jaar, waarvan gedurende een jaar door ons opgeleid.
Aios F. Loot stopt per november. Als er een huisarts in opleiding beschikbaar is
verwachten wij een nieuwe huisarts in opleiding per december.
Regelmatig ontvangen wij leerlingen van diverse medische opleidingen.

Kwaliteitskeurmerk
Trots kunnen wij melden dat de huisartsenpraktijk sinds april 2017 is geaccrediteerd
volgens de NHG-praktijk accreditatie.
Dit is het kwaliteitskeurmerk voor huisartsenpraktijken die werken aan
kwaliteitsverbetering van de zorg.
Alhoewel u er als patiënt wellicht weinig direct van merkt, zijn we "achter de schermen”
bezig met het doorvoeren van allerlei kwaliteitsverbeteringen.
• Goede en veilige zorg
• Deskundig personeel
• Klantgerichtheid
• Bereikbaarheid
• Samenwerking met
andere zorgverleners

Wat houdt dit keurmerk in?
Geaccrediteerd zijn houdt in dat de praktijk voortdurend bezig is met controleerbare
kwaliteitsverbetering. Dit is een continu proces, de praktijk wordt jaarlijks getoetst
op een groot aantal landelijk vastgestelde kwaliteitseisen op het gebied van
patiëntveiligheid, bereikbaarheid, hygiëne, klachtenafhandeling, e.d..
De mening van de patiënt wordt tevens meegenomen in het gehele proces.
Het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), de wetenschappelijke vereniging
van huisartsen, heeft het keurmerk ontwikkeld.
Met dit keurmerk laat een huisartsenpraktijk zien dat zij kwaliteit belangrijk vindt
en dat zij blijvend en systematisch werkt aan kwaliteitsverbetering.

Griepprik
Woensdag 18 oktober
14.30 - 17.30 uur
Neemt u alstublieft de
uitnodigingsbrief mee en
trekt u bij voorkeur
gemakkelijke kleding aan
(de griepprik wordt
gegeven in de bovenarm)
Neem contact op met
de assistente indien
het volgende voor u
van toepassing is:
• U heeft geen uitnodiging
ontvangen en u denkt dat
u wel in aanmerking komt
• U heeft ten onrechte
een uitnodiging ontvangen
• U bent niet in staat om
naar de praktijk te komen
of u kunt niet op 18 okt
• U behoort u niet tot de
risicogroep en u de
griepprik voor eigen
rekening wilt ontvangen

Vitamine D

Huisartsensamenwerking Coevorden – Dalen
Vanaf volgend jaar spreken we van de coöperatie HASCoDa.
De 10 huisartsen werken samen met het ziekenhuis, andere medische zorgaanbieders
en de gemeente naar een centraal medisch multifunctioneel centrum.
Het gezondheidscentrum te Dalen en de medewerkers blijven u zorg bieden te Dalen.
De drie huisartsenpraktijken in Coevorden en het dagziekenhuis Aleida Kramer
verplaatsen zich naar het voormalig waterschapskantoor te Coevorden.
Door de samenwerking tussen de verschillende disciplines kunnen we bekijken waar en
door wie de beste zorg geleverd kan worden. We kunnen meer gebruik maken van elkaars
expertises en vaardigheden. Het doel is om ook in de toekomst kwalitatief hoogwaardige
en betaalbare huisartsenzorg te blijven leveren.

Uitslag van aanvullend onderzoek
Bel altijd zelf voor uitslagen van aanvullend onderzoek zoals laboratorium onderzoek,
röntgenuitslagen, kweekjes etc. Ga er niet vanuit dat geen bericht goed bericht is.
De doktersassistente spreekt, indien nodig, met u af wanneer de huisarts u belt over de uitslag.
Zij geeft alleen de uitslag door als de huisarts daarvoor toestemming heeft gegeven.
Dit betekent niet dat de uitslag niet goed is als de assistente de uitslag niet door kan geven.
Wanneer nodig wordt de uitslag door de aanvragende huisarts met u besproken.

Niet verschijnen op uw afspraak
Helaas komt het voor dat een patiënt een afspraak maakt en vervolgens niet op het spreekuur
verschijnt. Hiermee gaat onnodig veel tijd verloren, er is immers gerekend op uw komst.
Het kan altijd gebeuren dat u de afspraak niet door kunt of wilt laten gaan.
Belt u in dat geval tenminste 24 uur van te voren en geef door dat u niet kan komen.
Een andere patiënt kan dan in uw plaats gepland worden.
Onverwachte crisissituaties kunnen zich voordoen en daar hebben wij uiteraard begrip voor.
U ontvangt bij het niet verschijnen zonder tegenbericht een rekening van €25,00.

Gegevens uitwisseling in de zorg

Veel mensen hebben
ongemerkt een
Vitamine D te kort.
Valt u in de risicogroep
dan adviseren wij u
de informatie te lezen op:
www.thuisarts.nl/vitamine-d

Heeft u nog niet doorgegeven of u wel of geen toestemming geeft voor het uitwisselen
van uw medische gegevens? Graag ontvangen wij van u het toestemmingsformulier.
Zie voor meer informatie en het toestemmingsformulier: www.ikgeeftoestemming.nl

Risicogroep:

In verband met een nascholing zal de praktijk aanstaande dinsdag 3 oktober gesloten zijn.
Alleen voor dringende zaken die niet kunnen wachten tot de volgende dag kunt u contact
opnemen met de onderstaande huisartsenpraktijken:

•
•
•
•
•

Kinderen tot 4 jaar
Vrouwen vanaf 50 jaar
Mannen vanaf 70 jaar
Zwanger en borstvoeding
Donkere huidskleur

3 Oktober praktijk alleen bereikbaar voor spoed

Achternaam A t/m K: Meander
Achternaam L t/m Z: Harwig en Vlokhoven

Met vriendelijke groeten,
Huisarts E. van der Molen en medewerkers

0524 - 515 022
0524 - 512 334

