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Accreditatie 
In april 2015 hebben wij met trots het NHG accreditatie keurmerk in ontvangst   
mogen nemen. Het betreft een kwaliteitskeurmerk van onze beroepsgroep.  
Dit laat zien dat de kwaliteit van onze huisartsenpraktijk is getoetst en  
goedgekeurd en dat er continu wordt gewerkt aan kwaliteitsverbetering. 
Vanaf nu zullen wij jaarlijks een audit ondergaan, waarin wordt getoetst of wij  
blijvend aan alle voorwaarden voldoen en continu aan verbetering werken. 

 

Jubileum 
Recent mochten twee van onze doktersassistentes een jubileum vieren: Anja van de Lagemaat was  
12 ½  jaar in dienst en Thera van Burken werkt al 35 jaar bij ons in de praktijk. Wij zijn verheugd dat we 
al zo lang met een hecht team samen mogen werken. De taak van doktersassistente is erg belangrijk.  
Zij is het eerste aanspreekpunt voor de patiënten en verricht verschillende taken zoals: triage, wondzorg, 
receptaanvragen, ouderenzorg, hartfilmpjes maken, bloeddruk meten en administratieve zaken. 

 

Gemeenteraadsbezoek 
Het college van burgemeester en wethouders van Woudenberg 
bezocht enige tijd geleden onze praktijk. 
Door nieuwe wetgeving hebben gemeenten er veel zorgtaken 
bijgekregen van de overheid. Dit maakt dat de huisartsen en de 
gemeente elkaar steeds meer tegenkomen en samenwerken. Zoals bij  
het gemeentelijk loket de Kleine Schans en het nieuwe sociaal team 
waar mensen met verschillende hulp- en zorgvragen terecht kunnen.    
Zorg dicht bij huis, zoveel mogelijk centraal georganiseerd, dat is waar 
wij als huisartsen samen met de gemeente voor staan. 

 

Griepvaccinatie 

De jaarlijkse griepvaccinatie vindt dit jaar plaats op dinsdag 3 nov. van 17:00-18:00 en op donderdag 12 
nov. van 18:30-19:30. Elke winter krijgt gemiddeld één op de tien mensen griep. Griep wordt veroorzaakt 
door het griepvirus, ook wel influenzavirus genoemd. Sommige mensen lopen extra risico als zij griep 
krijgen, zoals mensen van 60 jaar en ouder en mensen met onderliggende chronische ziekten, bijvoor- 
beeld diabetes mellitus en COPD. Daarom krijgen zij elk jaar opnieuw een uitnodiging voor de griepprik. 
De griepprik beschermt u tegen ernstige gevolgen van de meest voorkomende griepvirussen.  

 

Thuisarts.nl 
Thuisarts.nl geeft betrouwbare en onafhankelijke informatie van 
uw huisarts over gezondheid en ziekte. Huisartsen gebruiken  
Thuisarts.nl als ondersteuning bij hun voorlichting aan patiënten.  
Thuisarts.nl is ook als app beschikbaar voor smartphone en tablet. 

 

Wilt u voortaan deze nieuwsbrief automatisch op uw e-mailadres ontvangen? Schrijf u dan in op onze 
digitale nieuwsbrief via de praktijkwebsite. 


