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1000ste gebruiker patiëntenportaal 
Vorig jaar hebben wij onze online dienstverlening uitgebreid middels een patiëntenportaal. Steeds meer 
patiënten uit onze praktijk weten hun weg naar dit portaal te vinden en recent hebben wij de 1000ste 
gebruiker mogen registreren. Via het patiëntenportaal kunt u recepten herhalen, een vraag via een e-
consult stellen en een afspraak maken in de webagenda. De webagenda is sinds kort uitgebreid en alle 
spreekuurplekken van de 4 huisartsen zijn nu opengesteld voor online afspraken. In geval van 
spoedeisende zaken, of als u twijfelt of er op korte termijn een beoordeling nodig is, vragen wij u 
telefonisch contact op te nemen met de praktijk. Buiten kantoortijden met de Huisartsenpost. 
 
 

Opleiding 
Binnen onze huisartsenpraktijk begeleiden wij regelmatig doktersassistentes in opleiding en medisch 
studenten in opleiding tot basisarts. Wij stellen het erg op prijs als u aan het onderwijs van toekomstige 
gezondheidsmedewerkers wilt meewerken. Als patiënt kunt u ten alle tijde bezwaar maken tegen de 
aanwezigheid van een stagiair. Een medisch student zal onder supervisie van een huisarts het 
vraaggesprek en lichamelijk onderzoek doen, waarna er overlegd wordt met de huisarts. Per medio 
januari 2016 zal medisch student mw. Yusupova gedurende 4 maanden in onze praktijk meedraaien. 
 
 

Longfunctiemeting 

In Nederland zijn ruim 320.000 mensen met de diagnose COPD. Naar schatting hebben nog eens 
300.000 mensen een zeer groot risico op COPD, zonder dat zij dit zelf weten. Terwijl het juist zo 
belangrijk is om er op tijd bij te zijn, om erger te kunnen voorkomen. Heeft u klachten van de luchtwegen, 
zoals kortademigheid of hoesten? Heeft u langer dan 10 jaar gerookt, maar nog geen klachten van de 
luchtwegen? U kunt beginnend COPD hebben!  Wij adviseren u een afspraak bij de huisarts te maken, 
die u kan doorverwijzen voor een longfunctiemeting bij onze praktijkondersteuner mw. Rosielle. 
 
 
Eigen Risico Zorgverzekering 
In Nederland is iedereen, mits u gemoedsbezwaard bent, verplicht om een zorgverzekering af te sluiten. 
In 2016 geldt hierbij een eigen risico van minimaal 385 euro per jaar voor iedereen van 18 jaar en ouder. 
De huisartsenzorg valt niet onder het eigen risico, zodat het bezoek aan de huisarts en medisch 
onderzoek of behandeling binnen de huisartsenpraktijk, geen kosten voor u met zich mee brengt. Kosten 
voor onderzoek buiten de praktijk vallen echter wel onder het eigen risico. Denk hierbij aan laboratorium- 
of röntgenonderzoek, voorgeschreven medicijnen, verwijzing naar een specialist, fysiotherapeut of 
psycholoog. Vraag bij twijfel na bij uw verzekeraar, of u met uw verzekerde pakket in aanmerking komt 
voor een vergoeding. Zie voor  meer  informatie  onze  praktijkwebsite  
www. huisartsendeschans.nl, onder praktijkinformatie – eigen risico. 

 

Alle medewerkers van onze huisartsenpraktijk wensen u fijne feestdagen 
en alle goeds en gezondheid voor 2016. 
 
 
Wilt u voortaan deze nieuwsbrief automatisch op uw e-mailadres ontvangen? Schrijf u dan in op onze 
digitale nieuwsbrief via de praktijkwebsite. 


