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Terugblik op de zomervakantie  
Excuses!  
We hebben ons onvoldoende gerealiseerd dat de vermelding op het 
antwoordapparaat in de afgelopen zomer voor onduidelijkheid heeft gezorgd.  
Wij wilden in de zomerperiode juist continuïteit bieden aangezien mw Otte  
aanwezig was in afwezigheid van dhr van Andel en mw Jol. Echter er was 
onvoldoende duidelijkheid in welke periode wij afwezig waren. Wij zullen in het 
vervolg zorgen dat duidelijk is wie er aanwezig is en wanneer de vaste artsen op 
vakantie zijn.  
 

Personeelsinformatie 
Eind dit jaar gaan Mw Talsma (doktersassistente) en mw Peypers 
(adm.medewerkster)bij ons uit dienst. 
Dit betekent dat we nieuw personeel gaan werven. 

 
Vakantiewaarneming 
Vakantie: 

 Mw. Otte: 21 sept t/m 9 oktober 
Zij wordt vervangen door mw. Overboom op maandag en dinsdag.  
Mw. Schoevers is op woensdag extra aanwezig.  

 Mw. Schoevers: 12 t/m 16 oktober  
 Dhr van Andel: 19 t/m 23 oktober 
 Mw. Jol: 26 t/m 30 oktober  

 

Kerstvakantie 
De hele praktijk van mw.Jol en dhr.v Andel is van 21 t/m 25 december  
gesloten ivm vakantie .  
Voor spoedgevallen kunt u terecht bij de huisartsenpraktijk in Heelsum bij  
mw. Louwers en dhr. Boon, 0317-31 33 22  
 

Praktijkaccreditatie 
Ja, we hebben het weer gehaald! 
We zijn dan ook erg trots dat ons harde werken wederom is beloond met een  
nieuw certificaat waarin staat vermeld dat onze praktijk ook voor 2015/2016 is 
geaccrediteerd.    
 

Huisvesting 
In verband met de groei van de huisartsenzorg en daarbij horende benodigde  
groei van praktijkruimtes gaan dhr Kiès en mw v/d Poorte aan het eind van dit  
jaar naar een andere locatie verhuizen.  
In het najaar verwachten we duidelijkheid te kunnen geven met betrekking tot  
onze huidige huisvesting op de Groeneweg 46. 
Vooralsnog zijn er nog geen definitieve plannen gemaakt. 
 
 

 

http://www.huisartsenzorggroeneweg.uwartsonline.nl/

