Nieuwsbrief juli 2021
Update Corona
Eindelijk goede berichten! Zoals natuurlijk ook te lezen is in
de landelijke nieuwsberichten neemt het aantal corona
patiënten nu snel af. Dit merken we op de praktijk, in de
ziekenhuizen en ook op straat. Toch blijft het van belang
om de corona regels vast te houden. Zo ook op de praktijk, dus kom niet te vroeg en zeker
niet te laat. Zo houden we de wachtkamer zo rustig mogelijk. U kunt eventueel buiten
wachten mocht u toch veel te vroeg zijn of de wachtkamer is al vol.
We hebben inmiddels ook meerdere vaccinatiedagen gehad op de praktijk voor de
leeftijdscategorie 60-65 jaar. Het was een hele klus, maar tegelijkertijd ook fijn om als team
zo’n project samen te organiseren. Dank aan alle assistentes en praktijkondersteuners voor
jullie inzet!

Onze nieuwe doktersassistentes
In de vorige nieuwsbrief hebben we het al aangekondigd en inmiddels werken Christien en
Margrieta alweer een half jaar bij ons! Christien en Margrieta stellen zich in deze brief aan u
voor.
Met ingang van dit jaar, werk ik met veel genoegen als doktersassistente in
de praktijk. Via deze nieuwsbrief stel ik mij graag aan u voor.
Mijn naam is Christien Zwanenburg, geboren en opgegroeid op de Veluwe,
en nu alweer een tijd woonachtig in Hoogland. Daar woon ik met man en 3
kinderen. In mijn vrije tijd wandel en lees ik graag. Daarnaast houd ik mij
graag bezig met allerlei creatieve dingen; o.a. tekenen en schilderen.
Vorig jaar ben ik met de verkorte opleiding voor doktersassistent
begonnen. Hier heb ik nog geen seconde spijt van gehad, wat een mooi en afwisselend
beroep! Tot horens/ ziens!
Vanaf het begin van dit nieuwe jaar heeft u misschien al
een nieuwe naam in de praktijk gehoord. Mijn naam is
Margrieta van den Noort. Ik woon in Nijkerk. Ik ben
getrouwd en heb 4 kinderen in de leeftijd tussen 9- 18
jaar. Ik heb hiervoor in het ziekenhuis , 14 jaar in de
thuiszorg en ik heb 1 jaar in het verpleeghuis Norschoten
in Barneveld gewerkt. Het werk als doktersassistente is
voor mij een nieuwe uitdaging waar ik veel zin in heb.
Met de anderen hier van het team gaat dat vast en zeker lukken. Mijn werkdagen zullen zijn,
de maandag en de dinsdag. Ik hoop dat ik u kan helpen en bijstaan met al uw vragen.
Wij zijn heel blij met Christien en Margrieta als aanvulling van ons fijne team!

Welkom Noet en Ozzy
De praktijk is nog twee nieuwe huisgenoten rijker!
Sinds enkele weken komen de honden van Mathilde
en Astrid gezellig mee naar de praktijk. Zowel in de
koffiekamer als buiten hebben ze een prachtige hok
om in te verblijven. En wie weet als de wandelgroep
weer van start gaan, wandelen ze gezellig mee!
Noet is de hond van Mathilde, een flatcoated
retriever teef van een half jaar en Ozzy is de
labradoodle reu van Astrid en is nu 4 maanden oud.

Verbeterprojecten 2021
Om ervoor te zorgen dat we de zorg voor u steeds verder verbeteren, organiseren we elk jaar
enkele verbeterprojecten. Sommigen worden door de praktijk zelf geïnitieerd en anderen
door bijvoorbeeld de zorgverzekeraar. In deze nieuwsbrief zullen we enkele projecten
toelichten die voor dit jaar op het programma staan.

Project OPEN
Bij onze huisartsenpraktijk kunt u voortaan uw eigen medische gegevens zelf online bekijken.
U ziet dan bijvoorbeeld:
•
•
•
•

de adviezen van de huisarts
de uitslag van onderzoeken
de lijst met uw medicijnen
brieven van de specialist

Wij schrijven uw medische gegevens in uw dossier. U kunt deze gegevens vanaf nu zelf zien
op uw telefoon of computer. Dat kan nadat u veilig inlogt via het patiëntenportaal. U heeft
dan meer informatie om samen met ons te praten over uw gezondheid en om een keuze te
maken over uw behandeling. Wij als artsen zijn gewend om de adviezen in medisch jargon en
in afkortingen te noteren in uw dossier. Voor ons is het dus even wennen om het voor u ook
in begrijpelijke taal te noteren. Spreek ons er gerust op aan als we in oude gewoontes
vervallen en in onbegrijpelijke taal onze adviezen noteren in uw dossier.
Hoe komt u online bij uw medische gegevens?
Om uw medische gegevens online te bekijken, logt u in op het patiëntenportaal op de
website www.praktijkparklaan.nl. U ontvangt dan een verificatiecode per mail waarmee u
toegang krijgt tot uw dossier.

Project SLIMMER
Hoevelaken heeft zich aangesloten bij een landelijk project vanuit de zorgverzekering om
gezonde leefstijl te bevorderen, de zogenaamde Gecombineerde Leefstijl Interventie, oftewel
de GLI. De GLI wordt vormgegeven door het project SLIMMER. Het doel van dit project is om
een duurzame gedragsverandering naar een gezonde leefstijl te bevorderen. Hiervoor
worden verschillende methoden en technieken ingezet. SLIMMER richt zich op volwassenen
met overgewicht (BMI 25-30) en een verhoogd risico op type 2 diabetes of hart- en
vaatziekten of aanwezigheid van hart- en vaatziekten, type 2
diabetes, slaapapneu of artrose, en op volwassenen met obesitas
(BMI 30-40), die in staat zijn een leefstijlprogramma te
volgen. Het SLIMMER programma duurt 2 jaar en bestaat uit een
deelprogramma voeding, bewegen en gedragsbehoud. Het
programma omvat individuele afspraken en
groepsbijeenkomsten. Onderwerpen die aan bod komen zijn
voeding, bewegen, slaap, stress en ontspanning. De uitvoering is
in handen van huisartsen, leefstijlcoach, diëtiste en
fysiotherapeut/oefentherapeut uit Hoevelaken. De eerste groep
is nu gestart in juni. Voor meer informatie over dit project kunt u
contact opnemen met Astrid van Kaam, onze praktijkverpleegkundige of kijk op
www.nogslimmer.nl.

Project Behandelwens gesprekken
Sommige mensen zullen het misschien al wel eens hebben ervaren. Je wordt onverwacht
opgenomen in het ziekenhuis en het eerste wat er gevraagd wordt op de eerste hulp is of u
wel of niet gereanimeerd wilt worden. Op zo’n moment kan die vraag u misschien vreselijk
overvallen en ook angstig maken. Toch is het wel hartstikke belangrijk om daar over na te
denken. Maar dan liever op een rustig moment, wanneer er geen haast bij is. Om die reden
zijn wij nu gestart om mensen vanaf 75 jaar uit te nodigen op het spreekuur om uw
behandelwensen en beperkingen door te spreken. Vragen zoals wel of niet reanimeren en
wel of niet een intensive care opname komen dan aan de orde. Het doel van zo’n gesprek is
niet dat u gelijk een antwoord heeft op die vragen, maar vooral dat u er over na gaat denken
wat u wilt en u het met uw naasten kan bespreken. Mocht de vraag dan een keer gesteld
worden in het ziekenhuis, dan overvalt het u niet.

Medicatiewijzingen door de apotheek
Waarom krijg ik soms een ander merk van mijn medicatie? Dit is een vraag die wij vaak
krijgen in de praktijk. Uiteraard heel vervelend als je onverwachts een ander doosje krijgt met
een andere vorm/kleur pil erin. Het standaard antwoord is altijd dat het wel precies dezelfde
stof betreft en dat u het gewoon kunt innemen. Niet altijd een bevredigend antwoord,
mensen vinden zo’n plotselinge wisseling vaak heel vervelend en kunnen daar ook klachten
van ervaren. Waarom gebeurt het dan toch? Daar kunnen 3 redenen voor zijn:
-

Overmacht; er zijn onvoldoende medicijnen op voorraad in de apotheek. Dit kan
komen door een grondstoffentekort, productie- of leveringsproblemen of een
medicijn kan niet meer geproduceerd worden en dus uit de handel zijn.

-

Beleid van de zorgverzekeraar; uw verzekeraar bepaalt welke medicijnen worden
vergoed. Voorkeursmedicijnen verschillen per verzekeraard.
Beleid van de apotheek; de apotheek levert één merk, ook wel label genoemd en kan
daarin binnen het beleid van de zorgverzekeraar elk jaar zelf een andere keuze in
maken. De apotheek streeft ernaar om dit niet te wijzigen, zodat u niet voor
verrassingen komt te staan. In Hoevelaken heeft de apotheek bijvoorbeeld al sinds
2001 hetzelfde label, namelijk TEVA.

Als u een medicijn van een ander merk wilt, dan de apotheek levert, dan kunt u dit bestellen
op eigen kosten. Afhankelijk van uw verzekering moet u dan het volledige bedrag voor het
medicijn betalen of alleen het verschil tussen het medicijn van uw voorkeur en het medicijn
dat uw apotheek levert. Het opschrift op het recept ‘medische noodzaak’ verandert hier over
het algemeen helaas niets aan.

Cognitieve gedragstherapie
Sinds januari 2021 is onze POH-GGZ Marjan Boonman gestart met de opleiding tot cognitief
gedragstherapeut, een vervolg op de basisopleiding CGT die zij in 2019 afgerond heeft.
Cognitieve gedragstherapie is een therapie die gedrag, gedachten
en gevoel beïnvloedt. Door anders tegen een situatie aan te kijken
(gedachten) verandert het gevoel en het gedrag van iemand. De
effectiviteit van cognitieve gedragstherapie is gebleken uit
wetenschappelijk onderzoek. Behandelingen zijn klacht- of
probleemgericht en duren over het algemeen kort. We zijn blij dat
Marjan deze opleiding volgt en CGT waar nodig kan gaan inzetten
bij de begeleiding van haar patiënten.

Wandelgroep
Met het afnemen van de Corona infecties, is er meer mogelijk en starten na lange tijd
gelukkig de wandelgroepen ook weer. Vanaf donderdag 2 september start de groep weer
voor mensen die slecht ter been zijn en/of met een rollator lopen. De groep start om 14:00u
vanaf de praktijk en wordt begeleid door één van onze doktersassistentes. De wandelgroep
op dinsdag is eigenlijk altijd door blijven lopen, maar dan zonder begeleiding van ons. Deze
groep start elke dinsdag om 13:30u, ook vanaf de praktijk voor een ronde van ongeveer een
uur.

We wensen u een zonnige, fijne en gezonde zomer toe!
Alie, Astrid, Christien, Gerda, Margrieta, Marjan, Martin, Mathilde en Monique

