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Huisarts in opleiding 

Huisartsenpraktijk de Schans heeft inmiddels de bevoegdheid 
gekregen van opleidingspraktijk.  Dit betekent dat er vanaf nu 
vanuit de Universiteit Utrecht basisartsen opgeleid mogen worden 
tot huisarts. Dokter Lekkerkerker is opleider en is 
verantwoordelijk voor de dagelijkse begeleiding. De huisarts in 
opleiding, ook wel aios genoemd, zal zelfstandig spreekuur doen 
en medische ingrepen verrichten.  
Mw. Elst is sinds 1 maart werkzaak als huisarts in opleiding in 
onze praktijk. Hiervoor heeft zij een aantal jaar gewerkt in 
meerdere ziekenhuizen en heeft met name veel ervaring op gedaan in de kindergeneeskunde, waar zij 
ook onderzoek in heeft gedaan. Zij zal werkzaam zijn in onze praktijk op de maandag, woensdag, 
donderdagmorgen en vrijdag. 
 
 

Nieuwe POH-GGZ: Trudie Bijl 
Een POH-GGZ is opgeleid om de huisarts te ondersteunen bij kortdurende behandeling en/of 
begeleiding van patiënten met problemen van geestelijke en/of sociaal-emotionele aard. Op verwijzing 
van uw huisarts kunt u zodoende, in de vertrouwde omgeving van de huisartsenpraktijk en dicht bij huis 
gerichte begeleiding en behandeling krijgen. 
De kortdurende vacature die wij hadden voor deze functie is inmiddels opgevuld door Trudie Bijl. Zij zal 
per 1 april in onze praktijk werkzaam zijn als POH-GGZ te weten op de woensdagmiddag en avond, 
donderdag en de vrijdag om de week.  
 
 

Kunst in onze praktijk 

Sinds een aantal jaren verricht onze praktijk huisartsgeneeskundige zorg 
voor mensen met een beperking van stichting Reinaerde. De schilderkunst 
die u in onze praktijkruimte aantreft zijn gemaakt door een aantal 
kunstenaars, woonachtig bij Reinaerde. De schilderijen zijn  deels 
realistisch en deels abstract en worden door vrolijke kleuren gekenmerkt. 
Recent hebben wij onze collectie met een aantal schilderijen uitgebreid, 
wat het totaal brengt op 11 stuks. 
 

 

Hooikoorts 

De lente is aanstaande en de natuur komt in bloei. Het hooikoortsseizoen staat dus voor de deur. 
Hooikoorts is een allergie voor het stuifmeel van planten, bomen of grassen. Het geeft onder andere 
tranende en jeukende ogen, niesklachten en soms een kriebelhoest. Het advies is zoveel mogelijk het 
stuifmeel te mijden. Indien dit niet lukt, of onvoldoende klachtenvermindering geeft maak dan een 
afspraak met de huisarts voor het bespreken van de verschillende mogelijkheden van 
hooikoortsmedicatie. Zie voor meer informatie de website thuisarts.nl  
 
 
Wilt u voortaan deze nieuwsbrief automatisch op uw e-mailadres ontvangen? Schrijf u dan in op onze 
digitale nieuwsbrief via de praktijkwebsite. 


