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Nieuwe huisarts in opleiding 
Huisartsenpraktijk de Schans heeft de bevoegdheid van opleidings- 
praktijk. Dit betekent dat er 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.  
Per 1 maart is Dhr. Vinken werkzaam als huisarts in opleiding in 
onze praktijk. Hiervoor heeft hij een aantal jaar gewerkt in meerdere 
ziekenhuizen met name op de afdelingen chirurgie en orthopedie. 
Hij zal werkzaam zijn in onze praktijk op de maandag, woensdag en 
vrijdag. 
 
 
Nationale Diabetes Challenge 
Met ondersteuning van de Nationale Diabetes challange organiseren de lokale zorgprofessionals uit de 
eerste- en tweedelijns diabeteszorg in Woudenberg (zoals huisartsen, praktijkondersteuners, 
fysiotherapeuten en diëtisten) een wandel challange om de gezondheid van haar patiënten te 
verbeteren. We gaan een aantal avonden wandelen in het prachtige buitengebied van Woudenberg 

waarbij u op plekken komt waarvan u niet wist dat er zoveel moois te 
zien is in de eigen omgeving. Genieten en werken aan eigen 
gezondheid gaan zo hand in hand. Aanmelden kan via: 
www.nationalediabeteschallenge.nl/diabeteschallengewoudenberg. 

 
 
Herhaal medicatie 
Medicatie wordt bij voorkeur herhaald via ons beveiligde patiëntenportaal op de praktijkwebsite. 
Daarnaast kan herhaald worden door het losse etiketje (dus niet het hele doosje!) in het bakje op de 
balie bij de assistentes of in de brievenbus te doen. Medicatie ingeleverd voor 10.00 uur kan de 
volgende dag na 15.00 uur bij de apotheek worden opgehaald. Het herhalen van medicatie is niet 
mogelijk via de telefoon. 
 
 
Dokter google 
Op internet is heel veel informatie te vinden over medische klachten en 
onderwerpen. Het is erg belangrijk om gebruik te maken van betrouwbare 
bronnen om goed geïnformeerd te worden en te voorkomen dat u zich 
onnodig zorgen gaat maken. Het Nederlands Huisartsen Genootschap heeft 
de website Thuisarts.nl ontwikkeld, waar u betrouwbare en onafhankelijke 
informatie kunt vinden over veel klachten, ziektes en preventie. 
 
 
 
Wilt u voortaan deze nieuwsbrief automatisch op uw e-mailadres ontvangen? Schrijf u dan in op onze 
digitale nieuwsbrief via de praktijkwebsite. 


