
NIEUWSBRIEF 6 april 2022 

 
In deze nieuwsbrief: Update dokter van Andel, informatie medewerkers, geen mondkapjes meer 
 
Situatie dokter van Andel 
Na 9 maanden van afwezigheid zal dokter van Andel in de komende maanden langzaam wat taken 
achter de schermen oppakken en probeert hij op te bouwen. Alle blijken van belangstelling zijn zeer 
gewaardeerd. Mocht u hem in de praktijk tegenkomen, stelt hij het op prijs dat er geen vragen 
worden gesteld. Hij is nog beperkt aanwezig en doet op dit moment nog geen spreekuur. Er kunnen 
dus nog geen afspraken bij hem gemaakt worden.  
We zijn erg blij dat hij weer vaker in de praktijk zal zijn!  
 
Pensioen 
Marie-José van der Linde is één onze praktijkondersteuners voor chronische ziekten, zoals DM2 
(suikerziekte), COPD (longziekten), hypertensie (hoge bloeddruk). Zij werkt sinds 2009 in de praktijk 
en heeft veel mensen leren kennen en begeleid. Vanaf 1 juni gaat zij genieten van haar pensioen. We 
gaan haar ervaring, kennis en persoon missen in ons team!  
 
Nieuwe praktijkondersteuner 
Sinds 1 april is Laura Blok gestart. Zij is ervaren praktijkondersteuner en komt ons team versterken en 
volgt Marie-José op.  
 
Huisartsen 
Sinds een maand is dokter Reuser ziek uitgevallen. Helaas zal haar herstel na COVID langer tijd in 
beslag nemen. We hebben er alle vertrouwen in dat zij weer terugkomt!  
U zult gemerkt hebben dat we de afgelopen weken met een krappere bezetting hebben gewerkt.  
Het is ons nu gelukt om vervanging te vinden, zodat er weer voldoende huisartsen aanwezig zijn.  
Dit betekent dat u verschillende gezichten in de praktijk zult zien.  

Telefonische bereikbaarheid 
We merken dat er veel gebeld wordt. Maandagen zijn het drukst. Als uw vraag kan wachten, raden 
we u aan om op een andere dag te bellen dan maandag.  Om alle vragen goed te kunnen behandelen 
en tijd te hebben om alles uit te werken, zijn de assistentes drie keer per dag álleen bereikbaar voor 
spoed. U helpt ons, om te bellen op de momenten dat de praktijk bereikbaar is.  
De assistentes zijn álleen voor spoed bereikbaar tussen: 10:00 – 11:00 uur, 12:00 – 13:00 uur en 
15:00 – 15:30 uur. De spoedlijn en de herhaalreceptenlijn zijn altijd bereikbaar.  
 
Mondkapjes 
In de praktijk is het niet meer noodzakelijk om een mondkapje te dragen. Als u het zelf prettig vindt 
kan het uiteraard wel. Bij verkoudheidsklachten, keelpijn, hoesten, benauwdheid of koorts is het nog 
steeds belangrijk om een Covid test te doen. Bij klachten vragen we u áltijd om een mondkapje te 
dragen ter bescherming van andere kwetsbare mensen.  
 
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. Toestemming geeft u via 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 
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