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NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2018 

Personeelsinformatie 

Huisartsen 

In de komende maanden krijgt dokter Jol een verschuiving van werkzaamheden en zal ze zich gaan richten op de 
praktijkorganisatie. Dat betekent dat ze geen patiëntenzorg doet. Vanaf 5 maart start mevrouw A. van Reenen-Klop als vaste 
waarnemend huisarts op maandagochtend, donderdag en vrijdag. Zij stelt zich hierbij aan u voor:  

Ik mag mijzelf voorstellen als waarnemend huisarts in uw huisartsenpraktijk voor de komende maanden. Mijn naam is Annelies 
van Reenen, ik kom uit Ede, waar ik woon met mijn man en mijn 2 kinderen. Ons 3e kindje verwachten wij deze zomer. Ik ken 
Renkum vooral van de fietstochten door de mooie omgeving van Heelsum en Renkum, waar ik bij mooi weer erg van kan 
genieten. Het lijkt me leuk om in deze omgeving te werken en ik zie er naar uit om te beginnen met werken in de praktijk. 

Huisarts in opleiding 

Vanaf 13 januari 2018 is mevr. L. Schellenbach gestart. Zij zit in het laatste jaar van haar opleiding tot huisarts. Ze wordt door 
dhr. Van Andel begeleid in samenwerking met het Radboud UMC Nijmegen. Zij werkt op maandag, woensdag en vrijdag.  

Verpleegkundig specialist (VS) 

Mevr. van Elck werkt als VS in onze praktijk en richt zich o.a. op ‘kleine kwalen’. U kunt daarbij bijvoorbeeld denken aan klachten 
van het bewegingsapparaat, hoestklachten, vlekjes, wonden en oorpijn. Zij werkt op maandag, donderdag en vrijdag.  

Praktijkondersteuner  

Sinds 1 november werkt mevr. Ingrid van den Dolder op woensdag bij ons als praktijkondersteuner. Zij begeleidt o.a. mensen 
met hypertensie en diabetes mellitus. Mevr. Marie-José van der Linde werkt op maandag, dinsdag en donderdag.  

Praktijkondersteuner GGZ in opleiding 

Vanaf december 2017 loopt mevr. P. Poll bij ons haar stage voor de opleiding tot POH GGZ. Zij helpt u bij psychische 
ondersteuning op woensdag. Zij wordt begeleid door onze vaste POH GGZ dhr. D. den Boer. Hij werkt op dinsdagochtend en 
woensdagmiddag.   

Assistentes 

Onze vaste assistentes worden, bij onderbezetting, bijgestaan door medisch studenten die bij ons ervaring op doen als 
doktersassistente. U zult daarom af en toe een ander gezicht zien of een andere stem aan de telefoon krijgen.  

Van half februari tot half april is er ook een 3e jaars stagiaire aanwezig, in opleiding tot doktersassistente.  

Praktijkmanager 

Per 26 februari start mevr. M.H. Nijenhuis bij ons als praktijkmanager.   

 

Vakanties huisartsen  DE PRAKTIJK IS GEWOON OPEN! Er zijn bekende waarnemend huisartsen aanwezig 

27 april t/m 5 mei: dokter Van Andel en dokter Jol afwezig.  

7-11 mei: dokter Otte afwezig.  

7 t/m 29 juli: dokter Otte afwezig.  

16 juli t/m 10 aug: dokter van Andel en dokter Jol afwezig.  

12 t/m 19 oktober: dokter van Andel, dokter Otte en dokter Jol afwezig. Dokter Erpelinck en dokter Schellenbach aanwezig.  

 

31 dec t/m 4 jan 2019: Praktijk gesloten. Waarneming voor SPOED bij Huisartsen Heelsum: 0317 – 31 33 22 Utrechtseweg 47 te 
Heelsum. Herhaalrecepten kunt u deze week rechtstreeks bij de apotheek ophalen. 
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Overige informatie 

Stikstof: Vanaf 1 januari 2018 kunt u een afspraak maken bij de assistente voor het stikstofspreekuur. Het is niet meer op inloop.  

Echografie: sinds kort kunnen er echo’s in de praktijk gemaakt worden door Sonozorg. Dit gaat via een verwijzing van de huisarts  

Ziekenhuisopname: Wanneer u bent opgenomen in het ziekenhuis valt u onder de verantwoordelijkheid van de specialist en is 
er geen zorg van uw huisarts. Indien u het op prijs stelt om contact te hebben met uw huisarts vragen wij u om dit kenbaar te 
maken bij de assistente. Dit geldt ook voor contact na uw ontslag uit het ziekenhuis. Wij zijn niet altijd meteen op de hoogte, 
maar willen uiteraard graag voor u beschikbaar zijn.  

Bandopnames: Sinds november worden de telefoongesprekken opgenomen. Dit is ingesteld voor interne (leer)doeleinden en 
om de communicatie nog verder te verbeteren.  

 

Nieuwe apotheek 

Vanaf 8 januari is een nieuwe apotheek in Heelsum gestart. Deze apotheek hoort bij apotheek Doorwerth en Zetten en zij 
hebben nu ook een locatie in Heelsum. U bent vrij om uw eigen apotheek te kiezen.  

We horen graag van u, welke apotheek u kiest.  

Patiënt Portaal 

Op onze website www.huisartsenzorggroeneweg.nl kunt u 24 uur per dag gemakkelijk en snel online afspraken bij uw arts 
maken en medicatie aanvragen. Met uw eigen account logt u veilig in en hoeft u niet elke keer opnieuw uw gegevens in te 
voeren. Informatie over het gebruik van dit portaal (zoals inloggen, gebruiksinstructie en dergelijke) kunt u terugvinden op onze 
website www.huisartsenzorggroeneweg.nl /homepage/Handleiding Patiënt Portaal. 

 

Uw Zorg Online app   

Vanaf 1 juli 2017 kunt u met ‘Uw Zorg Online’ app herhaalrecepten aanvragen, vragen stellen en afspraken maken. De app is 
voor u te downloaden voor de tablet of smartphone. De app is aangesloten op uw huidig patiëntportaal (de koppeling met uw 
HIS). Op www.uwzorgonline.nl vindt u meer informatie. De app is te downloaden in Google Play en Apple App Store. 

 

Overige zorgverleners  
 
*SHO Centrum voor Diagnostiek (bloedprikken) www.sho.nl 
maandag  07:30 - 09:30 uur  
dinsdag   09:30 - 11:00 uur  
woensdag  07:30 - 09:30 uur  
donderdag  07:30 - 09:30 uur  
vrijdag   07:30 - 11:00 uur 
 U kunt plaatsnemen in de wachtkamer, u hoeft zich niet te melden.  
 
*Praktijk voor Logopedie     www.logopedie-oosterbeekrenkum.nl 
*Podotherapie Rondom     www.podotherapierondom.nl 
*Psychotherapiepraktijk Scharwächter   www.psychotherapiepraktijkscharwachter.nl 
*Diëtisten Voeding in de Praktijk    www.voedingindepraktijk.nl 
*Verloskundige ’t Geboortehuys    www.geboortehuys.nl 
*Buurtzorg Renkum team 3     Renkum3@buurtzorgnederland.com (mail) 
*Fysiotherapie Koenders     www.fysiotherapiekoenders.nl 
*Sonozorg echografie     www.sonozorg.nl 
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