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praktijk.
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Graag stellen wij
aan u voor:
Esmee Verstraaten  

Zij is een nieuw gezicht binnen ons team 
van doktersassistenten.
We zijn erg blij met haar als collega 
binnen het team.

Wilt u zo vriendelijk zijn om u even bij de assistente te melden 
voordat u plaatsneemt in de wachtkamer? 

Het komt helaas weleens voor dat er een misverstand is over een 
dag, tijdstip of locatie van spreekuurbezoek. Tevoren melden 
voorkomt dan nodeloos wachten.

Melden aan de balie

De zomer is weer in aantocht.
Hieronder voor u informatie wat te doen bij een tekenbeet.

• In de natuur geweest? Controleer uzelf en uw kinderen op teken, vooral de oksels, 
liezen, knieholtes, bilspleet, nek en achter de oren.

• Verwijder teken zo snel mogelijk met een puntig pincet (of tekentang); maak het 
wondje daarna schoon met alcohol.

Neem contact op met de huisarts in volgende gevallen

- Als het niet lukt de teek te verwijderen  

- Als de teek misschien langer dan 24 uur in uw huid heeft gezeten

- Als na enkele dagen tot weken een verkleuring of rode vlek rond de tekenbeet of op 
een andere plek van uw lichaam ontstaat

- Als u na dagen tot maanden griepachtige verschijnselen krijgt, gewrichtsklachten, 
uitstralende pijn of minder kracht.

Kijkt u voor meer info ook eens op www.tekenradar.nl



Dokter Bruurs tot 25 juni met zwangerschapsverlof is? 
Zij is inmiddels bevallen van een gezonde zoon. Dokter 
Blankenburgh neemt haar taken waar. 

We ook dit jaar als praktijk wederom geaccrediteerd zijn volgens 
de eisen van het Nederlands Huisartsen Genootschap.

Alle verwijzingen naar ziekenhuis Zorgsaam elektronisch gaan. U 
hoeft geen papieren brief op te halen, u krijgt vanzelf een oproep 
van de betreffende polikliniek. Indien u 1 week na verwijzing nog 
niets hebt vernomen verzoeken wij u om zelf telefonisch contact 
op te nemen met de betreffende polikliniek.

We sinds enige tijd in de praktijk een CRP bepaling kunnen 
doen? Deze aanvullende bloedbepaling is soms zinvol om een 
bacteriële infectie uit te sluiten. Met een vingerprikje wordt bloed 
afgenomen en binnen 5 minuten is de uitslag bekend.

Het mogelijk is om uzelf bij de apotheek op te geven voor de 
herhaalservice. U ontvangt dan van de apotheek automatisch een 
bericht dat uw herhaalmedicatie klaarstaat. Tevoren hoeft u geen 
herhaalrecept in te leveren. De apotheek en huisartsenpraktijk 
regelen de recepten achter de schermen.

Helaas komt het geregeld voor dat mensen niet verschijnen op 
gemaakte afspraken tijdens het spreekuur.

Wanneer dit bij herhaling voorkomt voelen wij de noodzaak om 
na een waarschuwing de kosten van het spreekuurconsult in 
rekening te brengen.

Dagen waarop 
de huisartsen 
spreekuren doen

Dokter Jaspar:   
maandag, dinsdag, vrijdag 
(woensdag en donderdag 
waarneming door dokter Bruurs)

Dokter Hensels:  
maandag, dinsdag, woensdag, 
donderdag (vrijdag waarneming 
door dokter Bruurs)

Dokter Menu:  
maandag-, dinsdag-, woensdag-, 
donderdag-, vrijdag ochtend

Wist u dat?

Deze app is gratis te downloaden.

Op deze app en website vindt u 
betrouwbare informatie over ziekte 
en gezondheid (een initiatief van het 
nederlands huisartsen genootschap).

Thuisarts.nl-app en 
www.thuisarts.nl


