
NIEUWSBRIEF 3 januari 2022 

 
In deze nieuwsbrief: Update afwezigheid dokter van Andel; meer huisartsen per patiënt, welke 
vragen horen wel en niet bij de huisarts?  
 
We willen iedereen bedanken voor alle berichten van steun in de afgelopen periode. Dat doet ons als 
team ontzettend goed. Vooral in deze onrustige tijd. We proberen als team zo goed mogelijk voor u 
te zorgen en er voor u te zijn.  
   
Dokter van Andel 
Dokter van Andel blijft door ziekte langere tijd afwezig. Zie de 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.  
 
Huisartsen:  
Dokter Otte    dinsdag, woensdag en vrijdag 
Dokter Betlem    dinsdag en vrijdag 
Dokter van Reenen  maandag en donderdag     
Dokter Reuser   maandag, woensdag en donderdag  
Dokter Schaapsmeerders maandag 
 

HuisartsenZorg in 2022 
Onze huisartsen krijgen steeds meer zorgtaken naar zich toe. Alle huisartsen werken 2 of 3 dagen per 
week en dit betekent, dat er meerdere huisartsen bij u betrokken zijn. Het is niet meer haalbaar dat 
u bij één huisarts bekend bent. U  kunt uw voorkeur aangeven, de assistente denkt dan met u mee 
wat mogelijk is. Als u interesse heeft om meer over alle taken van de huisarts te lezen, vindt u dat in 
de bijlage.  
 
Onze praktijkondersteuners verzorgen o.a. de behandeling van patiënten met suikerziekte, 
longproblemen of hoge bloeddruk.  
 
Onze assistentes schatten in wat er voor u nodig is, geven zo mogelijk medisch advies en hebben 
bijna dagelijks een spreekuur voor enkele 'kleine kwalen'. Elke dag is er overleg in het team. Elke dag 
worden alle adviezen van de assistentes door de artsen gelezen.  
 
We besteden veel aandacht aan opleiding en kwaliteit van elke medewerker. Om goede zorg te 
borgen en om als praktijk te blijven groeien.  
 
Het opknappen van de praktijk helpt ons om een prettige werkomgeving te houden en waar we u 
met trots ontvangen. Dat betekent soms overlast door aanwezigheid van schilder of timmerman.  
 

Wij zien de huisartsenzorg echt als teamzorg. We zijn er als team voor u! 
 
  



We merken dat er veel zorgvragen worden gesteld die niet door ons kunnen worden opgelost.  
Door de toenemende drukte zijn we genoodzaakt strenger te selecteren.  
Welke vragen horen thuis bij de (assistente van de) huisarts(praktijk):  
Als u een medische hulpvraag heeft, die over uw gezondheid gaat, kunt u onze praktijk bellen.  
 
Veel vragen gaan over Corona en vaccinaties.  
Kijk hiervoor op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19 
Of bel met 0800 – 1351  
 
Als u een niet-medische vraag heeft, is het goed om zelf na te gaan waar deze vraag thuis hoort.  
Zoekt u het adres van de tandarts? Dat kunt u zelf opzoeken.  
Veel vragen kunt u ook stellen bij het Sociaal Team van Gemeente Renkum. Kijk op: 
https://www.renkum.nl/Inwoners/Openingstijden_en_contact/Openingstijden_en_contact_Sociaal_
Team 
Of bel: 026 – 33 48 111 
 
Kwaliteit 
In het afgelopen jaar hebben veel van u een patiënten enquête ingevuld. Veel dank hiervoor! We 
nemen de feedback mee in onze plannen naar de toekomst, wat goed gaat en wat we kunnen 
verbeteren. We zijn altijd bezig met het behouden en verbeteren van de kwaliteit van onze zorg.  
 
Toestemming inzage Online dossier  
Voor goede en veilige zorg hebben zorgverleners informatie nodig over uw gezondheid. Onze praktijk 
is klaar voor online inzage van het medisch dossier en uitwisseling van gegevens met andere 
zorgverleners. U kunt toestemming geven dat zorgverleners uw medische gegevens kunnen inzien.  
https://www.volgjezorg.nl  
 
U kunt ook uw eigen medisch dossier inzien. Wat u kunt zien breidt zich steeds verder uit. Kijk voor 
meer informatie op https://www.open-eerstelijn.nl 
 
Voor het aanmelden van het PatientenPortaal van onze praktijk:  
https://www.uwzorgonline.nl 
 

 
We wensen iedereen een gezond 2022. 

We hopen dat iedereen goed voor elkaar blijft zorgen en naar elkaar om blijft kijken! 
 
 

Team HuisartsenZorg Groeneweg  
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