Huisartsenpraktijk Elshout en De Vos
www.elshoutendevos.nl
Churchillsingel 450 - 3137 XB Vlaardingen - 010 4342150 – email: info@elshoutendevos.nl

Nieuwsbrief Maart 2017
Welkom bij de allereerste nieuwsbrief van Huisartsenpraktijk Elshout en De Vos! Met de nieuwsbrief
willen wij u informeren over verschillende aspecten van onze praktijk en u op de hoogte brengen van
nieuwe (gezondheids-)zaken die op dat moment spelen. De nieuwsbrieven zullen ook terug te vinden
zijn op onze website.
Overname praktijk
Op 1 januari 2017 hebben wij de praktijk
overgenomen van dokter Van der Meulen. Een
hele verandering voor u: niet alleen nieuwe
dokters, maar ook nog eens een nieuwe
(tijdelijke) locatie.
Ook voor ons is alles nieuw. Nieuwe patiënten,
collega’s en een nieuwe stad, maar wij ervaren
deze praktijk met alles wat daarbij komt kijken
als een zeer leuke uitdaging en hebben het erg
naar ons zin. De werksfeer met de assistentes en
onze collega’s in het pand is zeer prettig (en het is
ook erg gezellig!), wat uiteraard nog verder
bijdraagt aan ons werkplezier.
Nieuwbouw
Zoals u weet, zitten we momenteel op een
tijdelijke locatie. Het streven is om in 2018 te
verhuizen naar een nieuw pand op het terrein van
het oude Holy-ziekenhuis. Het ziet er op papier
al prachtig uit en het is nu alleen nog wachten tot
alle officiële procedures zijn afgerond, alvorens
de bouw kan starten. Via de nieuwsbrief en de
website houden we u op de hoogte.
Afscheid Angelique
Angelique, die al ruim 13 jaar aan deze praktijk is
verbonden als assistente en praktijkondersteuner, heeft een nieuwe uitdaging gevonden in
een andere baan. Wij waren hiervan op de hoogte
en wisten dat ze ons slechts korte tijd zou

bijstaan, maar ondanks dat wij haar nog maar
enkele maanden kennen, zullen wij haar erg gaan
missen.
We
hebben
ontzettend
fijn
samengewerkt en zijn erg dankbaar dat ze in
ieder geval deze eerste drie maanden bij ons heeft
kunnen werken. Dit heeft er absoluut toe
bijgedragen dat de overgang van de praktijk voor
ons zo fijn is verlopen. Angelique, ook via deze
weg wensen we je heel veel succes, plezier en
mooie uitdagingen toe in je nieuwe baan!
Nieuwe uitdaging
(Bericht van Angelique)

De afgelopen 13 jaar heb ik met heel veel plezier
samengewerkt met dokter Van der Meulen. Ik
heb door de jaren heen lief en leed meegemaakt
en veel mooie en aardige mensen ontmoet.
Nu is de tijd aangebroken om een nieuwe weg in
te slaan en mijn werk als praktijkondersteuner
ergens anders voort te zetten. Op 1 april a.s. start
ik bij een nieuwe werkgever.
Ik ben ervan overtuigd dat de praktijk in goede
handen is bij dokter Elshout en dokter De Vos.
De afgelopen drie maanden heb ik hen leren
kennen als twee enthousiaste, gedreven artsen
die zeer begaan zijn met onze patiënten.
Mocht ik u niet meer treffen, dan wens ik u het
allerbeste en wie weet: tot ziens.
Angelique van Ingen

Nieuwe assistente en POH
Per april wordt Angelique opgevolgd door Irene
Bezemer. Irene zal vier dagen per week in de
praktijk aanwezig zijn. Ook zal zij eigen
spreekuren houden voor o.a. het geven van
injecties, meten van bloeddruk, maken van
uitstrijkjes, bloedprikken, verwijderen van
hechtingen, controles van suiker en het
verrichten van longfunctietesten.
Ook
komt
er
een
nieuwe
POH
(praktijkondersteunde hulp), zij zal vooral de
zorg voor de patiënten met suikerziekte (Diabetes
Mellitus) op zich nemen.
Chronische zorg
Wij zullen ons het komend half jaar bezighouden
met het (opnieuw) opzetten en inrichten van de
zorg
voor
patiënten
met
suikerziekte,
COPD/Astma en hart- en vaatziekten. Wij zullen
dit samen met de praktijkondersteuner en Irene
doen. Ook is het ons streven om ervoor te zorgen
dat u bij periodiek of jaarlijks bloed prikken een
automatische oproep krijgt. Wij zullen u hierover
te zijner tijd nader informeren.
Website
Op onze website kunt u terecht voor informatie
over onze praktijk. Wij doen ons best om alles
up-to-date te houden. Binnenkort zullen we
foto’s van alle medewerkers en de tijdelijke
locatie aan de Churchillsingel toevoegen.
Ook kunt u weer via de website uw
herhaalrecepten doorgeven. Dit kan ook nog
steeds telefonisch (keuzemenu 2).
Inschrijving
De praktijk is open voor nieuwe inschrijvingen
van patiënten. Dit kan via de website of er kan
een inschrijfformulier afgehaald worden bij de
balie van de praktijk.
Bloed prikken in de praktijk
Voor bloed prikken is er elke dinsdag- en
donderdagochtend een inloopmogelijkheid van
8.00 tot 9.30 uur (met een eventuele uitloop naar
10.30 uur als het erg druk is). Ook kunt u bloed
laten prikken door de assistentes.
Hiervoor moet u wel even een
afspraak maken.

Bereikbaarheid
De praktijk is dagelijks bereikbaar voor
spoedgevallen van 8.00 tot 17.00 uur. Op
woensdagmiddag is er geen arts aanwezig in de
praktijk, maar wordt u voor dringende en
spoedeisende zaken telefonisch doorgeschakeld
naar een van onze collega’s (praktijken tevens
aan de Churchillsingel).
Voor het maken van afspraken kunt u bellen van
8.00 tot 10.30 uur. Indien u nog dezelfde dag een
afspraak of visite wenst, belt u dan ruim vóór
10.00 uur. Voor het opvragen van bloed- of
andere onderzoeken kunt u bellen tussen 11.00
en 12.30 uur.
Tussen 10.30 en 11.00
uur en 12.30 en 15.00
uur is de praktijk alleen
bereikbaar voor dringende of spoedeisende zaken
die niet kunnen wachten tot de assistente weer
telefonisch bereikbaar is.
Vakantiewaarneming
Tijdens onze vakanties is er waarneming op de
dagen van afwezigheid. Soms gaan wij niet
tegelijk op vakantie en geldt de waarneming
- uiteraard - alleen op de dagen dat dan wel
dokter Elshout dan wel dokter De Vos afwezig is.
De waarneming wordt gedaan door onze collega’s
Verzijl en De Wit (alleen spoedgevallen), of wij
zorgen dat er een waarnemend arts in de praktijk
aanwezig is die regulier spreekuur houdt. (Voor
de vakantie in maart neemt bijvoorbeeld uw oudhuisarts dokter Van der Meulen enkele dagen
waar in de praktijk.)
De precieze vakanties en waarnemingen kunt u
vinden op de website.

------------------------------------------------------Aanwezigheid
G. Elshout
A.A. de Vos
Angelique (tot 1 /4)
Irene (vanaf 1/4)
Cisca
Sanne (POH-ggz)
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