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Nieuwe huisarts in opleiding 

Huisartsenpraktijk de Schans heeft de bevoegdheid van opleidings- 
praktijk. 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 Mw. Siemons werkzaam als huisarts in opleiding in 
onze praktijk. Hiervoor heeft zij een aantal jaar gewerkt in meerdere 
ziekenhuizen met name op de afdelingen gynaecologie en psychiatrie. 
Zij zal werkzaam zijn op de maandag, woensdag en vrijdag. 
 
 

LSP 

Uw huisarts en apotheek kunnen hun computer aansluiten op het Landelijk Schakelpunt (LSP): een 
veilig en betrouwbaar systeem. Via dit LSP kunnen zorgverleners belangrijke informatie, zoals medische 
voorgeschiedenis en medicatiegebruik,  van patiënten delen. Een andere arts, op de huisartsenpost of in 
het ziekenhuis, kan deze gegevens via het LSP bekijken met een beveiligde pas en wachtwoord. Met 
deze informatie kan de arts snel, veilig en goed behandelen. Bovendien hoeft u niet steeds opnieuw uw 
medische gegevens te vertellen.  Uw medische gegevens worden overigens niet centraal opgeslagen, 
maar blijven bewaard op de computer van uw huisarts. Het delen van informatie via het LSP kan alleen 
als u het goed vindt. Op www.volgjezorg.nl kunt u meer lezen over het LSP en hoe uw toestemming 
verleent. Tevens is er een folder beschikbaar op de praktijk. 
 
 

Doktersassistente in opleiding 

Wij vinden het belangrijk dat toekomstige werkers in de gezondheidszorg 
goed worden opgeleid en kennis kunnen maken met het werken in een 
huisartsenpraktijk. Daarom werken onder onze supervisie geregeld 
stagiaires me en zijn wij een erkend leerbedrijf.  
Momenteel loopt Renate de Haan als doktersassistente in opleiding haar 
stage binnen onze praktijk. Gedurende een periode van 10weken is zij 4 
dagen per week aanwezig.  

 
 

Zitten is het nieuwe roken 

Nu het voorjaar weer voor de deur staat is er weer meer gelegenheid om 
naar buiten te gaan. Minimaal 2,5 uur per week bewegen verkleint de 
kans op hart- en vaatziekten, diabetes, depressieve klachten, kanker en 
dementie.  Kies een beweeg-, of sportactiviteit die bij u past. Doe ook 
activiteiten die spieren en botten versterken. Voor ouderen zijn ook 
balansoefeningen te adviseren. Misschien is Woudenberg Beweegt iets 
voor u? Vraag ernaar bij onze doktersassistentes of een van de 
huisartsen. 

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

http://www.volgjezorg.nl/

