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Nieuwsbrief September 2018 
Voor u ligt de 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 dit moment spelen. De nieuwsbrieven zijn ook terug te vinden op onze website. 

 

Nieuwbouw 

De bouw van het nieuwe pand is in juni van start gegaan! 

Tot nu toe verloopt de bouw voorspoedig en we hopen 

volgend jaar na de zomer onze intrek te nemen in het 

nieuwe pand. We kijken er nu al erg naar uit!  

 

Afscheid Cisca 

Na 1,5 jaar in dienst bij ons en in totaal ruim 12,5 jaar 

dienst te hebben gedaan bij deze praktijk, heeft onze 

assistente Cisca afscheid genomen. Zij gaat genieten van 

haar welverdiende pensioen. Via deze weg nogmaals dank 

voor je inzet bij ons de laatste 1,5 jaar en natuurlijk ook in 

al die jaren daarvoor bij dokter Van Der Meulen!  

 
Beste mensen, 
Zoals  u misschien al gehoord hebt, ben ik per 1 juli j.l.  
gestopt met mijn werk als assistente in de praktijk. Ik heb 
ruim 12 jaar voor dr. v.d. Meulen gewerkt en ben verder 
gegaan met de nieuwe huisartsen dr. Elshout en dr. De 
Vos. Het was een grote overgang van een "rustige" 
praktijk aan huis, naar een "drukke" praktijk met 
meerdere huisartsenpraktijken op 1 locatie. Maar het was 
ook heel leuk om met collega's te werken. Ik heb al die 
jaren met veel plezier gewerkt en geprobeerd iedereen 
zoveel en zo goed  mogelijk te helpen. Aangezien ik nu met 
pensioen mag, zit het werk er op.Het gaat u allen goed en 
ik wens u veel liefde en gezondheid toe. 
Met vriendelijke  groet, Cisca Waser 
 

Griepprik 

Het is weer bijna tijd voor de jaarlijkse griepvaccinatie. 

Deze zal plaatsvinden op donderdag 11 oktober. Indien u 

hiervoor in aanmerking komt, zult u vóór eind september 

een uitnodiging krijgen, deze dient u mee te nemen naar 

de praktijk.  

Indien u geen vaccinatie wenst, maar wel een oproep 

heeft ontvangen, kunt u dat doorgeven aan onze 

assistente. Indien u van mening bent dat u mogelijk wel 

voor vaccinatie in aanmerking komt, maar geen oproep 

heeft gehad, kunt u ook dit doorgeven aan onze 

assistente. De arts zal dan kijken of u aan de eisen voor 

vaccinatie voldoet. 

 

Thuiszorg en crisiszorg beperkt beschikbaar 

Mede door de vergrijzing is de vraag naar zorg de laatste 

jaren toegenomen in Nederland. We verwachten dat dit 

de komende jaren alleen nog maar verder zal toenemen. 

Door de grote vraag is deze zorg echter steeds moeilijker 

te leveren, zeker als dat acuut (<24uur) of op korte 

termijn moet.  

Het is de taak en verantwoordelijkheid van de patiënt en 

familie om zelf (thuis)zorg aan te vragen. U kunt hiervoor 

bellen naar desbetreffende thuiszorginstanties. Ook een 

indicatieaanvraag voor verzorg- of verpleeghuis moet u, 

of uw familie, zelf doen. Bij eventuele problemen hierbij 

proberen we u als huisartsenpraktijk altijd wel zo veel 

mogelijk te helpen -en zeker als het gaat om acute zorg, 

echter ook wij stuiten hierin steeds vaker op dichte 

deuren, omdat er simpelweg geen zorg of 

(verpleeghuis)bed beschikbaar is. Ook ziekenhuizen liggen 

steeds sneller vol, zeker tijdens het griepseizoen. Dit 

betekent dan automatisch dat de zorg op de 

mantelzorgers neerkomt!  

We willen u en uw familie via deze weg attenderen op de 

afgenomen beschikbaarheid van zorg van buitenaf en u 

dringend verzoeken tijdig zorg in te schakelen en/of een 

indicatie aan te vragen. Wij adviseren u in afwachting 
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daarop een goed vangnet van mantelzorg te regelen met 

familie en omstanders.  

Op onze website vindt u meer informatie hierover. 

 

Nieuwe collega’s  

Zoals in de vorige nieuwsbrief al is aangekondigd start 

dokter Kalle in september om de week op dinsdag met 

spreekuren in onze praktijk. Wij heten haar van harte 

welkom en zijn blij dat ze zich bij ons team voegt. We 

hopen op een goede en gezellige samenwerking met 

elkaar. 

 

In verband met het pensioen van Cisca zijn wij op zoek 

naar een nieuwe doktersassistente. Totdat wij een nieuwe 

assistente hebben gevonden zal een invalassistente  

waarnemen.  

 

Sanne Grund, onze POH (praktijkondersteuner) voor de 

patiënten met suikerziekte zal per 1 oktober minder gaan 

werken en afscheid nemen van onze praktijk. De 

patiënten zullen worden overgenomen door een andere 

POH, namelijk Danielle Koole.  

 

Opleiding Irene 

Irene ziet nu al regelmatig patiënten die komen voor de 

controle van hun bloeddruk, suikerziekte of een 

longfunctieonderzoek. Zij heeft echter de ambitie om haar 

kennis en kunde op dit vlak uit te breiden. Daarom gaat zij 

per 1 oktober de opleiding tot praktijkondersteuner 

volgen. Dit is een opleiding van 2 jaar met als doel 

uiteindelijk zelfstandig de controles, maar ook 

behandelingen te kunnen doen voor al onze patiënten 

met suikerziekte, astma/COPD en hart- en vaatziekte. 

(Uiteraard blijven de artsen altijd eindverantwoordelijk.) 

Praktisch gezien zal dit betekenen dat zij om de week een 

dinsdagmiddag afwezig zal zijn de komende 2 jaar. Wij 

hopen deze middag in de toekomst op te kunnen vangen 

met een 2
e
 assistente. Haar overige werktijden en 

spreekuren blijven gelijk en de spreekuren zullen naar alle 

waarschijnlijkheid in de loop van de tijd uitbreiden. 

 

Afwezigheid artsen in november 

In november is dokter Elshout enkele dagen afwezig 

(dokter Aerts neemt waar) en zal de praktijk ruim een 

week gesloten zijn (19 t/m 26 nov). Bovendien gaat 

dokter De Vos halverwege november met 

zwangerschapsverlof. Gedurende die periode zal dokter 

Kalle voor haar waarnemen. In het voorjaar van 2019 zal 

dokter De Vos haar spreekuren weer hervatten. 

 

Inschrijving 

De praktijk is open voor inschrijvingen van patiënten. Dit 

kan via onze website of er kan een inschrijfformulier 

afgehaald worden bij de balie van de praktijk. 

 

Dubbele afspraak  

Een reguliere afspraak op het spreekuur duurt 10 

minuten. Om uw klachten goed uit te vragen, te 

onderzoeken, eventueel vervolgonderzoek in te zetten 

en/of medicatie voor te schrijven én alles te noteren in 

uw dossier, hebben we vaak écht 10 minuten nodigen. 

Daarom verzoeken we u om bij twee klachten een 

dubbele afspraak te maken. Bij meer dan twee klachten 

dient u meerdere afspraken te maken. 

 

Bereikbaarheid 

De praktijk is dagelijks bereikbaar voor spoedgevallen van 

8.00 tot 17.00 uur.  

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.  

Op woensdagmiddag is de praktijk gesloten, maar wordt u 

voor dringende en spoedeisende zaken telefonisch 

doorgeschakeld naar een van onze collega’s (praktijken 

tevens aan de Churchillsingel).  

Voor overige informatie m.b.t. onze bereikbaarheid 

verwijzen wij u naar onze website. 

 

Vakantiewaarneming 

Tijdens onze vakanties is er waarneming door onze 

collega’s (alleen spoedgevallen), of zorgen wij dat er een 

waarnemend arts in de praktijk aanwezig is die regulier 

spreekuur houdt. De precieze vakanties en waarnemingen 

kunt u terugvinden op onze website. 

 

Onze nieuwsbrieven kunt u terugvinden op de website 

onder het kopje ‘meer informatie’ en dan ‘nieuwsbrief’.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Aanwezigheid 

 Ma Di Wo Do Vr 

G. Elshout x   x  

A.A. de Vos  x* o  x 

M.S.P. Kalle  x*    

Irene Bezemer x x  x x 

Invalassistente   o   

Sanne R. (POH-ggz)   m   

Danielle Koole  x    

 
x Gehele dag   x* Gehele dag om de week   o Ochtend  m Middag 


