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HuisartsenZorg Groeneweg 

Huisartsenzorg is teamzorg. Daarom stellen we hier ons team eerst aan u voor.  

Vaste huisartsen    Dhr. A. Van Andel  (spreekuur op dinsdag (om de week) t/m vrijdag)  

Mevr. M.A. Schoevers  (maandag en dinsdag(om de week)) 

 

Mevr. J.G.M. Jol   (spreekuur op maandag (9-13u), dinsdag (9-13u), 

 donderdag, vrijdag) 

Mevr. S. Otte   (maandag, dinsdagochtend, woensdag) 

 

Dokter van Andel en dokter Jol hebben ook neventaken waardoor zij niet alle dagen spreekuur doen.   

 

Assistentes    Betty, Marije, Carmen, Marit 

Praktijkondersteuners (POH)  Marie-José van der Linde   Diabetes/COPD/hypertensie/ouderenzorg  

     Jacinth van Zijl    (zij is als 2
de

 praktijkverpleegkundige per 11 juli 2016 gestart) 

Dick den Boer    GGZ (geestelijke gezondheidzorg)  

Huisarts in Opleiding   Mevr. M.C. Erpelinck   (1 sept 2015 t/m 31 aug 2016) 

     Mevr. T. Reinards  (1 sept 2016 t/m 30 nov 2017)  

Verpleegkundig Specialist in Opleiding Mevr. N. van Elck   (1 sept 2015 t/m 31 aug 2017)  

Praktijkmanager    Mevr. L. Davidse 

Financiële administratie   Mevr. A. de Heus 

 

Onze website is     www.huisartsenzorggroeneweg.nl  

     Voor nieuwsberichten, gezondheids- en praktijkinformatie. Via onze website kunt u 

zich aanmelden voor het PatiëntenPortaal. U kunt dan online afspraken maken, 

herhaalrecepten aanvragen en een eConsult starten wanneer dat u uitkomt. 

Binnenkort komt er ook een app uit. 

 

Overige zorgverleners 

Bij ons aan de Groeneweg 46 in Renkum zijn nu gevestigd: 

Thuiszorgorganisatie Buurtzorg     Verloskundigenpraktijk ‘t Geboortehuys 

Podotherapie Rondom       Psychotherapiepraktijk Scharwächter 

Praktijk voor Logopedie Oosterbeek-Renkum   Diëtisten Voeding in de praktijk 

SHO: Centrum voor medische diagnostiek    Huidtherapie de Huidtherapeuten 

Praktijk voor Kinder-en Jongerentherapie, Opvoedopstellingen en Supervisie 

 

http://www.huisartsenzorggroeneweg.nl/
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Vakanties huisartsen en sluiting praktijk 

Zomervakantie 2016 

 29 juli t/m 21 aug  Dokter van Andel vakantie 

 30 juli t/m 21 aug  Dokter Jol vakantie 

 15 aug t/m 4 sep  Dokter Otte vakantie 

 29 aug t/ m 16 sep Dokter Schoevers vakantie 

 30 juli t/ m 12 aug Dokter Erpelinck 

De praktijk blijft in de zomervakantie open. Hieronder het overzicht van de aanwezige huisartsen; 

Periode   Aanwezige huisarts(en) 

Week 31 + 32  Dokter Otte en Dokter Schoevers 

Week 33  Dokter Schoevers, Dokter Balkestein 

Week 34  Dokter Jol, Dokter van Andel en Dokter Schoevers 

Week 35  Dokter Jol, Dokter van Andel en Dokter Blankestein 

Week 36  Dokter Jol, Dokter van Andel, Dokter Otte en Dokter Blankestein 

Week 37  Dokter Jol, Dokter van Andel, Dokter Otte en Dokter Blankestein  

 

Afwezigheid 2016-2017  

25 november 2016   Praktijk gesloten  ivm nascholing 

Voor zorg die niet kan wachten tot 28 november kunt u terecht bij Huisartsen in Heelsum (zie onder)  

 

2 januari t/ m 6 januari 2017  Praktijk gesloten ivm Kerstvakantie 

Voor zorg die niet kan wachten tot 9 januari 2017 kunt u terecht bij Huisartsen in Heelsum:  

 

Mevr. J.G.M. Louwers en dhr. B. Boon 

Prins Bernhardlaan 1A te Heelsum   

Telefoon 0317 – 313322 

Voor spoed 0317 – 317272 

 

Herhaalrecepten bij vakanties 

In de week (van 2 januari t/m 6 januari 2017) dat de praktijk gesloten is kunt u rechtstreeks naar de apotheek om uw recepten 
te herhalen, alleen als u echt geen medicijnen meer heeft. De verwerking duurt, net als bij normale herhaalrecepten, 2 
werkdagen. We willen u echter dringend verzoeken om uw normale herhaalrecepten op tijd en uiterlijk op 30 december of ná 9 
januari bij ons aan te leveren. Zo kunnen wij zelf zo goed mogelijk overzicht houden over uw medicatie.  
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Griepvaccinaties 

Dit jaar worden de griepvaccinaties  in onze praktijk gegeven op  

dinsdag 11 oktober tussen 15:00-18:00 uur en  

donderdag 13 oktober tussen 15:00-18:00 uur 

 

Voor wie is de griepprik bestemd? 

Sommige mensen lopen extra risico wanneer ze griep krijgen. Voor hen is het belangrijk elk jaar een griepprik te halen.  

Het gaat om: 

- Mensen van 60 jaar en ouder; 

- Mensen met hart- en vaatziekten; 

- Mensen met longziekten die inhalatiecorticosteroïden gebruiken; 

- Mensen met diabetes; 

- Nierpatiënten; 

- Mensen met een gestoorde afweer door andere ziekten of door medische behandeling; 

Deze mensen worden veel zieker door de griep, of hun 'eigen' ziekte (bijvoorbeeld diabetes) wordt erger. 

De patiënten die in aanmerking komen voor de griepprik ontvangen nog een uitnodiging op naam en tijd vermeld. Vergeet niet 
uw oproep mee te nemen! 

 

Praktijkaccreditatie 

Sinds  juni 2014 is onze huisartsenpraktijk geaccrediteerd door het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG). Dit is een 
kwaliteitskeurmerk, dat gegeven wordt aan praktijken, die aantoonbaar werken aan het verlenen van de best mogelijke zorg en 
aan een kwalitatief goede praktijkvoering. 

Voortdurende kwaliteitsverbetering en kwaliteitsbewaking vormen een proces waarin de praktijk streeft naar behoud van dit, 
met veel inzet, verkregen keurmerk. 

Aan onze patiënten wordt jaarlijks (steekproefsgewijs) gevraagd een patiënten- enquête in te vullen en suggesties te doen ter 
verbetering van de door ons geleverde zorg. 

Jaarlijks wordt tijdens een zogenaamde 'audit' gekeken of aan de voorwaarden van de accreditering wordt voldaan.  

Donderdag 16 juni j.l. zijn we geauditeerd en glansrijk geslaagd. Een resultaat waar we met zijn allen trots op zijn en ons 
stimuleert en inspireert om met kwaliteitsverbetering aan de slag te blijven gaan voor een optimale zorg.  

 

Digitalisering 

In de zorg gaat er steeds meer papierloos. Een goede zaak. Uw recepten naar de apotheek, verwijzingen naar de specialist en 
ook communicatie over uitslagen en met specialisten gaat steeds vaker digitaal.  

Ook u kunt digitaal communiceren met ons. Via het PatiëntenPortaal kunt u een eConsult starten met ons en ook verwijzingen 
kunt u digitaal ontvangen. U ontvangt dan alle verwijsinformatie, met soms aanvullende informatie over onderzoeken per email.  

Wij hebben daar uiteraard uw emailadres voor nodig. Dit moet een individueel emailadres zijn, zodat het alleen aan uw 
gegevens wordt gekoppeld. Het gebruik van het PatiëntenPortaal en de verwijzingen gebeuren daarmee veilig.  

Wij ontvangen graag uw emailadres als u hier gebruik van wilt maken. U kunt zich ook aanmelden via onze website. 
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LSP 

Als praktijk zijn wij aangesloten op het LSP. Het landelijk netwerk waar medische informatie over kan worden uitgewisseld. Een 
faciliteit die wij moeten bieden. Op dit moment kunnen wij echter niet achter de verwachte verantwoordelijkheid, beveiliging en 
privacy-afspraken staan en maken er dus (nog) geen gebruik van. Dit zal in de toekomst wel gaan gebeuren, want het idee is 
zeker goed en belangrijk. Zie hiervoor verder ook www.vphuisartsen.nl/over/lsp/.  

Indien u nu al wilt dat uw dossier beschikbaar is via het LSP (voor o.a. Huisartsenpost en andere zorgverleners) dan kunt u dit 
aangeven bij een van de artsen. Wij zullen dit dan met u bespreken en realiseren.  

 

Medicatie van specialist 

Recepten die u door uw specialist krijgt voorgeschreven zullen door ons niet meer worden verlengd. Dit hangt samen met het 
volgende. 

- Er is nogal eens een vraag van de apotheek over de medicatie. Hierop weten wij soms onvoldoende het antwoord. 
- De specialist schrijft nog wel eens 'dure' geneesmiddelen voor, waarvoor wij als huisartsen door uw zorgverzekeraar op de 
vingers worden getikt. Wij willen de verantwoordelijkheid van dat recept niet meer hebben. 
- Controles die nodig zijn voor dat medicijn moeten door de specialist worden gedaan en niet de huisarts. Daar kan verwarring 
over ontstaan als wij het voorschrijven.  

Helaas betekent dit voor u dat u zich tot de specialist zult moeten wenden om een herhaalrecept te vragen. Dit kan niet meer bij 

ons. Wellicht is het verstandig om de specialist, als dat nodig en mogelijk is, te vragen om een herhaalrecept voor lange tijd (een 

jaar) voor te schrijven. Excuus voor dit ongemak. 

 

Bericht van dokter Erpelinck 

Afgelopen jaar ben ik werkzaam geweest binnen deze praktijk in het kader van de opleiding tot huisarts. Per september ga ik 
verder met de opleiding en moet ik helaas alweer afscheid nemen. Wat is het jaar omgevlogen! Ik kijk terug op een ontzettend 
leerzame en leuke periode. Ik heb me van het begin af aan erg welkom gevoeld. Via deze weg wil ik ook u, de patiënten van de 
praktijk, bedanken voor uw openheid en de prettige contacten. 

 

Ik wens u allen het beste toe en wie weet tot ziens. 

 

Verpleegkundig specialist i.o. 

Graag neem ik de gelegenheid om mij kort aan U voor te stellen. Mijn naam is Nathalie van Elck en sinds september 2015 werk ik 
in de praktijk van dokter Jol en dokter van Andel. Voorheen werkte ik in een huisartsenpraktijk in Utrecht, waar ik woon met 
mijn man en drie kinderen. Mijn werk hier in de praktijk maakt de reis naar Renkum absoluut de moeite waard. Ik word in de 
praktijk begeleid in mijn opleiding tot verpleegkundig specialist. Voorheen heette dat nurse practioner.  Mijn werk bestaat uit 
het beoordelen en behandelen van de kleinere kwalen in de huisartsenpraktijk. U kunt daarbij bijvoorbeeld denken aan klachten 
van het bewegingsapparaat, hoestklachten, huidklachten of oorpijn. Als u belt voor een afspraak met een dergelijke klacht kan 
het dus zijn dat de assistente u voorstelt op mijn spreekuur te komen. Uiteindelijk ga ik dat spreekuur zelfstandig doen 
gedurende mijn opleiding die duurt tot september 2017. Tijdens mijn spreekuur  word ik goed begeleid door dokter Jol en 
dokter Otte. Wie weet ontmoeten we elkaar eens in de praktijk, graag tot dan! 

  

Nathalie van Elck 

http://www.vphuisartsen.nl/over/lsp/

