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NIEUWSBRIEF september 2020 

Als Praktijk HuisartsenZorg Groeneweg staan wij met ons hele team voor u klaar. Ons motto is: HuisartsenZorg is Teamzorg!  

Ons team Huisartsen 

De heer van Andel   aanwezig op dinsdag, woensdag, donderdagochtend en vrijdag 
Mevrouw Otte     aanwezig op dinsdag, woensdag en vrijdag 
Mevrouw van Reenen-Klop  aanwezig op maandag en donderdag 
Mevrouw Betlem  aanwezig op maandag en woensdag 
De heer Schuurman (in opl) aanwezig op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 

De heer van Andel werkt vanaf nu 3,5 dag per week. Op maandag en donderdagmiddag heeft hij andere taken, zoals het 
regionale bestuur van huisartsen en een gespecialiseerd spreekuur voor klachten van het bewegingsapparaat.  
Mevrouw Otte werkt vanaf nu op dinsdag, woensdag en vrijdag. Mevrouw Betlem op maandag en woensdag.   

Medewerkers 

Huisarts in opleiding Dhr. Schuurman is sinds 1 maart in opleiding tot huisarts onder supervisie van dokter van Andel  

Praktijkondersteuner Somatiek begeleiding van chronische ziekten: o.a. suikerziekte, COPD en hypertensie.  
                                              Mevr. Marie-José van der Linde werkt op maandag, dinsdag en woensdag.  
                                              Mevr. Miriam Bruil – Kastelein   werkt op dinsdag, donderdag en vrijdag. 

Praktijkondersteuner GGZ psychische ondersteuning.  
                                             Mevr. Prisca Poll werkt op dinsdag en op vrijdag om de week. Dhr. Eelco Schaap werkt op donderdag.  

Assistentes                Betty, Carmen, Annemieke, Marina, Rineke en Paula. Stagiaire: Tamara.  
                                             Zij zijn opgeleid om medisch advies te geven, zelf spreekuur te doen (hechtingen verwijderen, injecties 
                                             geven, uitstrijkjes maken en andere handelingen). Wij zijn trots op de kennis die zij hebben! 

Betty met pensioen 
Na ruim 30 jaar doktersassistente te zijn geweest in Renkum, gaat onze assistente Betty met pensioen. Zij is in 1990 begonnen 
bij dokter Onderwater en sinds 2006 aan de Groeneweg het vertrouwde gezicht, steun en toeverlaat voor vele patiënten en 
voor ons team. In november neemt ze afscheid. We willen haar ontzettend bedanken voor alle jaren enorme inzet en 
betrokkenheid!  

Griepvaccinatie en pneumokokken vaccinatie 
In de week van 12 oktober worden de griepvaccinaties gegeven. Als u hiervoor in aanmerking komt, krijgt u een oproep thuis. 
Mensen die dit jaar 73 t/m 79 worden of zijn geworden, krijgen óók een oproep voor de pneumokokken vaccinatie.  
Dan krijgt u 2 prikken op dezelfde afspraak. In de oproep staan duidelijke instructies, hoe we met elkaar kunnen zorgen dat dit 
veilig verloopt, rekening houdend met alle corona-maatregelen.   

Voor meer informatie kunt u kijken op: https://www.rivm.nl/pneumokokken/pneumokokkenprik-ouderen-najaar-2020 
 

LET OP! Als u in de afgelopen 5 jaar heeft aangegeven bewust af te zien van de griepprik, maar nu wel interesse hebt, kunt u 
contact opnemen met de assistente.  

SHO: bloedprikken op afspraak 
Sinds 24 juni wordt er alleen geprikt op afspraak. U kunt online een afspraak maken via https://www.sho.nl/afspraak-
bloedafname. U kunt ook telefonisch een afspraak maken via 088 999 7777 (eerst keuze 1, daarna keuze 3)  
maandag  niet  
dinsdag   08:30 - 11:00 uur 
woensdag  07:30 - 10:00 uur  
donderdag  07:30 - 09:30 uur  
vrijdag   niet 
 

https://www.rivm.nl/pneumokokken/pneumokokkenprik-ouderen-najaar-2020
https://www.sho.nl/afspraak-bloedafname
https://www.sho.nl/afspraak-bloedafname
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Corona 

Dankzij de inzet van iedereen in het dorp en in de zorg, is de normale zorg weer meer mogelijk.  Het blijft echter wel belangrijk 
om rekening te blijven houden met de volgende afspraken:  

-Blijf thuis bij klachten (verhoging (>38 graden), hoesten, verkouden, benauwdheid, keelpijn, geen reuk/smaak) 
-Houd 1,5 meter afstand 
-Vermijd drukte 

In onze praktijk betekent het, dat we weer meer mensen op het spreekuur kunnen zien. We willen u nog steeds wel vragen, om 
altijd eerst te bellen met de assistente.  

Veel contacten met onze medewerkers gaan nog telefonisch. Als het nodig is dat u gezien wordt, kan dit op een veilige manier 
ingepland worden. We houden rekening met een ruime planning. Er kunnen maximaal 8 personen in de wachtkamer. Mensen 
die een afspraak krijgen zonder luchtwegklachten worden apart gezien van mensen die wel luchtwegklachten hebben. In de 
wachtkamer komen géén mensen met luchtwegklachten. Mensen die luchtwegklachten hebben, worden via een andere ingang 
binnengelaten en in een aparte kamer beoordeeld. U hoeft zich dus geen zorgen te maken als u in de praktijk een afspraak krijgt.  

 

Online inzage in dossier  

Vanaf 1 jan 2021 heeft iedere patiënt de mogelijkheid op online inzage van het dossier. Wij hebben dit geregeld via het 
Patiëntenportaal. U kunt daar online uw medicijnen inzien, uitslagen en het advies van de huisarts dat besproken is tijdens uw 
consult. Meer informatie kunt u lezen op: https://open-eerstelijn.nl/ik-ben/patient/ 
Via onze website www.huisartsenzorggroeneweg.nl kunt u zich aanmelden bij het patiëntenportaal.  

Via de App “Uw Zorg Online” kunt u een herhaalrecept aanvragen, afspraak maken en een vraag stellen. De app is aangesloten 
op uw huidig patiëntportaal (de koppeling met uw medisch dossier). Op www.uwzorgonline.nl vindt u meer informatie. 

Ook kunt u lezen hoe het in onze regio De Gelderse Vallei is geregeld: https://www.huisartsengeldersevallei.nl/nieuws/uw-
medische-gegevens-online-bekijken 

 

Emailadres 

Wilt u uw emailadres en mobiele telefoonnummer doorgeven aan de assistente als dit nog niet bekend is?  
Dit is een eenvoudige manier om u te bereiken (algemene informatie en verwijsbrieven). We willen graag milieubewuster 
werken door minder papier te printen. Als uw mail of mobiele nummer wijzigt, wilt u dit dan ook doorgeven?  
 

Vakantie                najaar 2020                                                                                                                                                                     
17 t/m 24 oktober    Dokter Otte en dokter van Reenen afwezig 
 

28 december 2020 t/m 1 januari 2021 Praktijk gesloten 

     Voor spoedgevallen kunt u terecht bij 

Huisartsenpraktijk Heelsum 

Utrechtseweg 47 – 6866 CJ – Heelsum 

0317 – 31 33 22 (bij spoed kies 1)   

https://open-eerstelijn.nl/ik-ben/patient/
http://www.huisartsenzorggroeneweg.nl/
http://www.uwzorgonline.nl/
https://www.huisartsengeldersevallei.nl/nieuws/uw-medische-gegevens-online-bekijken
https://www.huisartsengeldersevallei.nl/nieuws/uw-medische-gegevens-online-bekijken

