
NIEUWSBRIEF 10 september 2021 

 
In deze nieuwsbrief onder andere: Afwezigheid dokter van Andel 
   
Aanwezigheid huisartsen 
Dokter van Andel blijft door ziekte langere tijd afwezig. In een aparte bijlage vindt u een brief van dokter van 
Andel zelf.  
 
We zijn blij en dankbaar dat we een vast team van huisartsen en medewerkers hebben, zodat de zorg in de 
praktijk voor de patiënten ook doorloopt.  
 
Inschrijving in de praktijk 
Vanaf 1 oktober 2021 is er een administratieve wijziging. U staat dan ingeschreven bij de praktijk en niet meer 
bij één arts. U hoeft hiervoor niets te doen. Het betekent dat u de zorg krijgt van onze hele team. Dit kan bij 
alle huisartsen, praktijkondersteuners en assistentes zijn. De wijziging is noodzakelijk om het werk aan te 
kunnen en hierin zien wij onze visie (Huisartsenzorg is Teamzorg) uitgewerkt. U mag er vanuit gaan dat wij u de 
meest optimale zorg blijven geven.  
 
Huisartsen:  
Dokter Otte:   dinsdag, woensdag en vrijdag 
Dokter Betlem:   maandag en dinsdag  
Dokter Reinards:  maandag en donderdag    (tijdens verlof dokter van Reenen-Klop) 
Dokter Reuser:  maandag, woensdag en donderdag  (start 20 september)  
 
Dokter Nijenhuis, huisarts in opleiding, zal na september niet meer aanwezig zijn in de praktijk.  
 
Toestemming LSP (inzage dossier)  
Voor goede en veilige zorg hebben zorgverleners informatie nodig over uw gezondheid.  
U kunt toestemming geven dat zorgverleners uw medische gegevens kunnen inzien.  
Kijk voor meer informatie en toestemming: https://www.volgjezorg.nl/ 
 
Bloedprikken in de praktijk 
Bij ons in de praktijk wordt bloedgeprikt door het ZGV Ede/ trombosedienst.  
Als u een formulier heeft voor bloedprikken, kunt U een afspraak maken bij onze assistente.  
Wilt u er aan denken dat u uw verwijzing en/of verwijsnummer (ZD nummer) bij zich heeft als u komt?  
 
Vakanties huisartsen:      
Herfstvakantie 
Dokter Betlem  5 oktober t/m 7 november 
Dokter Otte           23 t/m 30 oktober 
Dokter Reinards       23 t/m 30 oktober  
 
 
 
 
 

EMAIL ADRES:  
U ontvangt deze brief per post omdat wij nog geen emailadres van u hebben in onze gegevens.  
Wilt u uw emailadres doorgeven aan de assistente zodat wij steeds meer informatie digitaal kunnen versturen?  
 
 
 

Team HuisartsenZorg Groeneweg 
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