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Praktijkondersteuners somatiek 
Momenteel is onze praktijk weer op formatie wat onze praktijkondersteuners somatiek betreft. Zij 
ondersteunen de huisarts bij de behandeling van patiënten met diabetes, astma/copd, hart- en 
vaatziekten en bij de zorg voor ouderen. Elja Zielman heeft haar opleiding inmiddels afgerond en 
werk op de dinsdag, vrijdag en donderdagmorgen om de week. Zij doet met name de diabetes 
zorg. Gerdien Alblas werkt als collega van Elja op de maandag, woensdag en donderdag en doet 
met name astma en COPD patiënten en ouderenzorg. Daarnaast doen ze beiden de behandeling 
van risicofactoren voor hart- en vaatziekten.  
 
 

Nieuwe huisarts in opleiding 

Per 1 september is Mevr. E.N. Gelens werkzaam als huisarts in 
opleiding (aios) in onze praktijk. Hiervoor heeft zij een aantal jaar 
gewerkt als arts in meerdere ziekenhuizen met name op de 
afdelingen kindergeneeskunde en interne geneeskunde. Zij zal 
werkzaam zijn in onze praktijk op de maandag, woensdag en 
vrijdag. Dokter Lekkerkerker is opleider en is verantwoordelijk voor 
de dagelijkse begeleiding. De aios zal zelfstandig spreekuur doen 
en verrichtingen uitvoeren. 
 

 

Project OPEN 
OPEN helpt huisartsen om aan de wettelijke eisen te voldoen om patiënten online inzage te geven. 
Momenteel voldoet onze praktijk aan alle voorwaarden en eisen om onze patiënten op een 
beveiligde wijze inzage te kunnen geven in hun medische dossier. In ons patiëntenportaal is een 
item “uw dossier” toegevoegd, waarmee u inzage heeft in uw eigen medische gegevens. Het 
patiëntenportaal is te bereiken via onze praktijkwebsite. 
 
 

Pneumokokken- en griepvaccinatie 2021 
In oktober en november krijgt iedereen in Nederland die dit jaar 69 tot en met 73 jaar wordt het 
pneumokokkenvaccin aangeboden. Door deze vaccinatie kan een groot deel van de 
pneumokokkenziekten, zoals oor-, long- en hersenvliesontstekingen, worden voorkomen. 
Hiernaast zal de gebruikelijke jaarlijkse griepvaccinatie plaatsvinden. 
 
 

Inloopspreekuur 
Dagelijks is er van 8.00 - 8.30 uur een inloopspreekuur. Dit spreekuur is uitsluitend bedoeld voor 
kortdurende consulten en kleine aandoeningen. U kunt zonder afspraak in de wachtkamer 
plaatsnemen. Op volgorde van binnenkomst wordt u door de dienstdoende huisartsen ontvangen. 
Als uw klachten te uitgebreid zijn voor het inloopspreekuur, of indien u meerdere klachten/vragen 
heeft, dan zullen de huisartsen u naar de doktersassistentes verwijzen voor het maken van een 
afspraak op het afsprakenspreekuur. 
 

 
Wilt u voortaan deze nieuwsbrief automatisch op uw e-mailadres ontvangen?  

Schrijf u dan in op onze digitale nieuwsbrief via de praktijkwebsite. 


