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Dit is de vierde nieuwsbrief van onze praktijk, met onder andere nieuws over de
geboorte van Isabelle, de dochter van Janneke Kuijlen, haar vertrek uit de praktijk
en de vakantieplanning voor de zomer. We zullen helaas op zoek moeten naar een
nieuwe vaste vrouwelijke huisarts voor de praktijk. We hopen met ons team op een
goede samenwerking met u, een goede gezondheid en mooi zomerweer!

Geboorte dochter Isabelle en vertrek Janneke Kuijlen
Op 13 mei is de vierde dochter van Janneke Kuijlen en haar man Loek geboren. Ze
heet Isabelle. Moeder en kind maken het zeer goed.
Helaas heeft Janneke aangekondigd dat ze gaat vertrekken uit de praktijk. Twee
dagen per week werken in onze praktijk was voor haar te weinig en meer werken in
onze praktijk was op de kortere termijn niet haalbaar. Daarnaast wilde ze graag
terug naar haar roots in Brabant.
We wensen haar veel geluk in haar nieuwe werkomgeving.
We hadden al waarneming geregeld voor haar verlof tot eind september en we
hopen u zo snel mogelijk meer duidelijkheid te kunnen bieden wie de nieuwe vaste
vrouwelijke collega gaat worden.
Zorgprogramma’s zeer goed verlopen
Onze praktijk kent zorgprogramma’s voor onder andere preventie van hart- en
vaatziekten, longziekten en suikerziekte. Een zorgprogramma is een programma
gericht op preventie en vroege behandeling van deze ziekten, met regelmatige
controles, om mensen zo lang mogelijk gezond te houden en betere en persoonlijke
zorg te kunnen bieden. Dit gebeurt samen met onze artsen,
praktijkverpleegkundigen en assistentes. Het was even wennen voor veel mensen
die we hebben opgeroepen het afgelopen jaar, maar de meeste mensen hebben het
gewaardeerd. De resultaten van deze zorgprogramma’s worden binnen de regio
vergeleken en we zitten inmiddels ruim boven het gemiddelde.

Nieuwe zorgprogramma’s kwetsbare ouderen en hartfalen
Naast de al genoemde zorgprogramma’s willen we ook onze groep ouderen beter in
beeld krijgen, voor zover zij al niet onder een ander programma vallen. We zijn
gestart met het thuis bezoeken van alle patiënten boven de 80 jaar en hopen dat in
2 jaar te kunnen afronden. We kunnen het dan hebben over hoe het gaat om
zelfstandig te wonen, eventuele hulp die men kan gebruiken en wat wij kunnen
doen ter ondersteuning. Ook vragen en wensen rond het levenseinde kunnen
worden besproken.
4 peilers voor de praktijk
Binnen de praktijk hebben we 4 kernwaarden geformuleerd die voor ons belangrijk
zijn en waar we de komende jaren verder vorm aan willen geven:
1)
Toegankelijk: toegankelijk in de zin van bereikbaarheid, en tijd en
openheid tijdens de gesprekken
2)
Betrokken: betrokken bij u en wat u beweegt en met wat u meemaakt
3)
Samenwerking: met u, binnen de praktijk en binnen Voorhout
4)
Integraal: een mens is meer dan zijn klachten, een behandeling is meer dan
het wegnemen van symptomen
Kennismakingsmiddag voor nieuwe patiënten succesvol
Onze praktijk staat open voor nieuwe patiënten en groeit goed. Zaterdag 13 mei was
er voor nieuwe bewoners in de omgeving een open middag. De bezoekers
reageerden heel enthousiast. Met de verdere nieuwbouw in Voorhout is het plan dit
2x per jaar te herhalen.
Hebben we al uw toestemming voor de huisartspost?
Als u een keer op de huisartsenpost komt is het handig als de artsen van de post bij
uw medische gegevens kunnen, bijvoorbeeld om uw medicatie te bekijken en wat er
eerder is gebeurd. Hebben we u dit nog niet gevraagd en lijkt u dat een goed idee?
Geef toestemming via onze assistentes, de mail of de website!
Op dit moment hebben we van 30% van de patiënten toestemming en we willen
naar de 99%.
Vakantieplanning zomer en herfst 2017
Hierbij onze planning voor de komende zomer en herfst:
Zomervakantie van 17 juli tot en met 4 augustus.
Waarneming van 17 tot en met 21 juli door dr. Florence Mollinger, onze eigen
waarnemer. Zij zal die week werken vanuit de praktijk van dr. Muller.
Van 22 juli tot en met 4 augustus waarneming door dr. Schinkelshoek.
Herfstvakantie van 2 tot en met 6 oktober, waarneming door dr. Schinkelshoek.

Mocht u deze nieuwsbrief niet meer willen ontvangen dan kunt u zich afmelden.
Wilt u deze brief (ook) op een ander mailadres ontvangen dan kunt u dit aangeven
bij de assistentes of via de mail.

