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Stage doktersassistente 
Vanaf oktober zal Cindy van Roekel stage lopen in onze praktijk voor haar opleiding tot doktersassistente. 
Zij zal werken onder supervisie van 1 van de doktersassistentes. 
 
 

LSP 
Het Landelijk Schakelpunt (LSP) is een netwerk waarbij zorgverleners 
zoals de huisarts, huisartsenpost en apotheek op zijn aangesloten. Via 
dit netwerk kunnen zij medische gegevens over hun patiënten 
raadplegen in elkaars systemen - 24 uur per dag, zeven dagen in de 
week. Als u bijvoorbeeld een afspraak heeft op de huisartsenpost, kan 
de huisarts in het LSP zien met welke ziektes en/of medicatie u bekend 
bent. Voor aanmelding voor het LSP is uw toestemming nodig. U kunt 
hiervoor een folder inclusief toestemmingsformulier ophalen bij de 
assistente en ingevuld bij de doktersassistente of online aanmelden op 
www.volgjezorg.nl 
 
 

Tekenbeet 
In de natuur geweest? Controleer uzelf en uw kinderen op teken, vooral de oksels, liezen,  
knieholtes, bilspleet, nek en achter de oren. Verwijder teken zo snel mogelijk met een  
puntig pincet (of tekentang). Maak het wondje daarna schoon met alcohol. 
Neem contact op met de huisarts in deze gevallen: 

 

 als het niet lukt de teek te verwijderen   

 als de teek misschien langer dan 24 uur in uw huid 
  heeft gezeten 

 als na enkele dagen tot weken een verkleuring of 
  rode vlek rond de tekenbeet ontstaat 

 als u op een andere plek van uw lichaam een 
  verkleuring of rode vlek ontdekt 

 als u na dagen tot maanden griepachtige klachten 
  krijgt, gewrichtsklachten, uitstralende pijn of minder kracht. 

 
 

Griep 
Vanwege verlate levering van de griepvaccinaties zullen de griepprikavonden dit jaar op een later moment 
plaatsvinden dan gebruikelijk. U kunt de griepprik bij inlevering van de oproep halen op donderdag  21 
november en dinsdag 26 november 2019. 

 

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/

