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Personele zaken:  

 

Bezetting van de huisartsen:  

Wegens ziekte en dus tijdelijk minder werken van 1 van onze huisartsen is de bezetting helaas niet altijd optimaal. 

Hierdoor kan het voorkomen dat u door een huisarts gezien wordt die u niet zo goed kent. We begrijpen dat dit 

misschien minder prettig voor u is, maar we hopen op uw begrip hiervoor.  

POH-S (Praktijk Ondersteuner Huisarts Somatiek):  

Jacqueline Bakker is vanaf Mei met pensioen gegaan.  

Evelien Dijkshoorn is vanaf 1 juni bij ons komen werken als POH-s. Verderop in deze nieuwsbrief stelt ze zichzelf voor. 

 

SOH (Spreekuur Ondersteuner Huisarts) 

Gerrie Schonewille & Miranda Karssies zijn beide geslaagd voor de opleiding SOH (Spreekuur Ondersteuner Huisarts) 

Charlotte Rozeboom is momenteel bezig met de opleiding, theorie gedeelte is ze voor geslaagd, momenteel is ze bezig 

met haar stage.  

Wat houdt SOH in? Een doktersassistentes die voor deze functie is opgeleid, kan de huisarts ondersteunen in het 

dagelijkse spreekuur. De SOH kan patiënten die met spoed zorg nodig hebben de aandacht geven die op dat moment 

nodig is. Het gaat hierbij om situaties die niet levensbedreigend zijn, maar waarbij wel spoed  geboden is. Denk hierbij 

bijvoorbeeld aan allergische reacties of brandwonden, aan klein letsel en andere veelvoorkomende klachten. De SOH 

kan patiënten met deze klachten zien, zij kan deze klachten afhandelen en als het nodig is kan zij de patiënt 

doorverwijzen. Dit geeft de huisarts meer rust in de dagelijkse spreekuren, omdat de huisarts in deze situaties de patiënt 

met een gerust hart kan toevertrouwen aan de zorg van deze speciaal opgeleide doktersassistente. Hierdoor heeft de 

huisarts meer tijd voor de complexere zorgsituaties. Natuurlijk zal de SOH altijd de hulp en het advies van de huisarts 

inroepen als dat nodig is.  

Het kan dus voorkomen dat u op het spreekuur van Gerrie of Miranda wordt ingepland.  

                                    Gerrie                   Miranda           Charlotte  

 



 

 

 

Staan uw gegevens juist vermeld? 

Bent u verhuisd? 

Heeft u een nieuw telefoonnummer?  

Geef dit dan door aan de assistente. 

Indien het nodig is verwijst de huisarts u naar een specialist, fysiotherapeut of andere hulpverlener, als uw gegevens 

bij ons niet goed staan, dan komt het bij de andere partij ook fout te staan en kunnen zij u niet bereiken. Wat soms 

erg vervelend is. 

Regel uw zorg wanneer het u uitkomt met MijnGezondheid! 
Met MijnGezondheid.net kunt u 24 uur per dag, 7 dagen in de week online zorgzaken regelen bij uw huisarts. Zo kunt 

u bijvoorbeeld online een afspraak maken, herhaalmedicatie bestellen of een bericht sturen. Hoe gemakkelijk is dat?  

Als aanvulling op het patiëntenportaal MijnGezondheid.net kunt u gebruik maken van de app MedGemak.  

  

                                                                          

Afspraak maken   Medicijnen bestellen   Inzage medisch dossier    Online vragen stellen    Toegang via de app  
                                                                                                                                                                   MedGemak     
                   

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Corona richtlijnen:  

In onze huisartsenpraktijk volgen wij nog steeds de Corona richtlijnen op. 

Dus houdt 1,5 M. afstand tussen u en ons personeel, bij onderzoek dragen wij een mondkapje.  

Indien u klachten heeft van verkoudheid, hoesten, koorts of keelpijn laat u dan eerst testen op Corona via de GGD, 
ook als u gevaccineerd bent. Tel. GGD testlijn: 0800-1202 

Een PCR test via de GGD is betrouwbaar, een sneltest niet.  

Is de test via de GGD negatief en u heeft veel klachten dan kunnen wij een afspraak inplannen op ons speciale 
spreekuur, dit is om  besmetting te voorkomen.  

De assistente kan u ook vragen om in de auto of buiten te wachten, dan wordt u gebeld of opgehaald wanneer u 
aan de beurt bent. Dit heeft met de soort klacht te maken, dit van u van toepassing is, hoort u dat van de assistente.   

Voor vragen over Corona kunt u terecht bij de GGD tel.: 0800-1351 

 

https://home.mijngezondheid.net/medgemak/
https://home.mijngezondheid.net/functionaliteiten#section-2
https://home.mijngezondheid.net/functionaliteiten#section-3
https://home.mijngezondheid.net/functionaliteiten#section-4
https://home.mijngezondheid.net/medgemak
https://home.mijngezondheid.net/functionaliteiten#section-1
https://home.mijngezondheid.net/functionaliteiten#section-2
https://home.mijngezondheid.net/functionaliteiten#section-3
https://home.mijngezondheid.net/functionaliteiten#section-4
https://home.mijngezondheid.net/medgemak


 

 

 

 

Griepvaccinaties:  

Momenteel zijn wij alweer druk met het regelen van de griepvaccinaties. 

Wanneer we deze gaan geven is nog niet bekend, volgt later in de nieuwsbrief.  

Als u voor de griepvaccinatie in aanmerking komt, krijgt u t.z.t. een uitnodiging thuis gestuurd.  

Wel kunnen wij u alvast vermelden dat wij ze pas begin november geleverd krijgen.  

 

Bent u geboren tussen 01-01-1948 en 31-12-1952 dan ontvangt u van ons een 

uitnodiging voor een pneumokokkenvaccinatie.   

Deze uitnodiging ontvangt u tegelijk met de uitnodiging voor de griepvaccinatie. Deze 2 vaccinaties mogen tegelijk 

gegeven worden.  

Pneumokokken zijn bacteriën die verschillende ziektes kunnen veroorzaken bij mensen. Dat kunnen bijvoorbeeld 

luchtweginfecties zijn, maar ook bloedvergiftiging of hersenvliesontsteking. Door niezen, hoesten of zoenen, kunnen 

de bacteriën overdragen worden op anderen. Naast jonge kinderen, lopen ouderen boven de 60 jaar het meeste risico 

om ziek te worden door pneumokokken. Binnen deze groep is longontsteking één van de meest voorkomende ziektes 

die door de bacterie wordt veroorzaakt. Met name hersenvliesontsteking en bloedvergiftiging kunnen dodelijk 

verlopen. De pneumokokkenvaccinatie beschermt hiertegen. 

Beste patiënten,  

Een aantal van jullie hebben mij al gezien in de huisartsenpraktijk, maar een groot deel van jullie nog niet. Daarom 

zal ik mij aan jullie voorstellen.  

Mijn naam is Evelien Dijkshoorn, ik werk sinds enkele maanden als praktijkondersteuner – somatiek bij 

huisartsenpraktijk ‘de Latyrus’.  Voordat ik bij de huisartsenpraktijk kwam werken heb ik een aantal jaar gewerkt als 

wijkverpleegkundige in de thuiszorg. Deze ervaring neem ik mee in mijn huidige werkzaamheden, waarbij ik als extra 

aandachtsgebied ‘de ouderenzorg’ binnen de praktijk heb.    

Ik woon in Hardenberg, ben getrouwd en mijn man en ik verwachten einde van dit jaar een kindje. Dus dit voorstel 

rondje gebruik ik gelijk ook om mee te delen dat ik een periode afwezig zal zijn. Voor vragen kunt u uiteraard bij mijn 

collega’s terecht!  

Tot ziens!  

Evelien Dijkshoorn  


