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Nieuwe Praktijkondersteuner: Chantal Jansen 

Praktijkondersteuner Conny Rosielle is in juni gestopt met haar 
werkzaamheden in onze praktijk. Haar werkzaamheden zijn 
overgenomen door praktijkondersteuner Chantal Jansen. Mw. Jansen 
is werkzaam geweest als praktijkondersteuner in verschillende andere 
huisartsenpraktijken. Zij heeft met name ervaring opgedaan in zorg en 
behandeling van patiënten met astma en COPD, hart- en vaatziekten 
en ouderenzorg. Zij werkt op dezelfde dagen als mw Rosielle te weten 
op de donderdag en vrijdag. 
 
 

Julia Reitsema: nieuwe praktijkondersteuner 

In augustus  is praktijkondersteuner Hennie Mentink gestopt met haar 
werkzaamheden in onze praktijk. Zij wordt opgevolgd door Julia 
Reitsema en haar eerste werkdag is maandag 18 september. Mw. 
Reitsema is diabetesverpleegkundige. Na werkzaam te zijn geweest in 
het ziekenhuis, heeft zij gewerkt als praktijkondersteuner in 
verschillende andere huisartsenpraktijken. Zij heeft met name ervaring 
opgedaan in de behandeling van patiënten met diabetes mellitus, hart- 
en vaatziekten en ouderenzorg. Zij zal werkzaam zijn op maandag, 
dinsdag en de woensdagen in de even weken.  
 

 

Griepvaccinatie 

De griepprik beschermt u tegen de ernstige gevolgen van de meest 
voorkomende griepvirussen. Sommige mensen lopen extra risico als 
zij griep krijgen, zoals mensen van 60 jaar en ouder en mensen met 
onderliggende chronische ziekten, bijvoorbeeld diabetes mellitus en 
COPD. Als u tot één van deze groepen behoort, ontvangt u van ons 
een uitnodiging met het advies de griepprik te halen. De jaarlijkse 
griepvaccinatie vindt dit jaar plaats op dinsdag 24 oktober van  
17:00 - 18:00 en op donderdag 2 november van 18:30 - 19:30. 
 
 

Herhaalrecepten: alleen het etiketje graag 

Herhaalmedicatie wordt bij voorkeur aangevraagd via de receptenservice 
van ons digitale patiëntenportaal. Via de praktijkwebsite kunt u hiervoor 
inloggen.  
Een alternatief is via de assistente op de praktijk. We willen vragen om 
niet de gehele verpakking bij de balie in te leveren,  maar alleen het etiket. 
U kunt dit etiket uit de verpakking knippen, of van het doosje halen en op 
een papiertje plakken.  

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


