
 

Beste mensen, 

U bent gewend om van ons elk jaar een kerstkaart op papier te ontvangen. 
Ook wij willen digitaliseren en vandaar dat u vanaf heden de kerstwens en 
nieuwsbrief ontvangt per mail. Zoals gebruikelijk vermelden wij in onze 
nieuwsbrief de belangrijkste veranderingen voor 2020. Onze nieuwe 
website is nu online. Deze website voldoet met name aan alle nieuwe 
ontwikkelingen die ons te wachten staan op het gebied van E-health en 
inzagerecht.  

Vanaf 1 januari doet drs. Vriezekolk naast de donderdag en vrijdag ook 
spreekuur op de maandagochtend. Verdere spreekuren blijven 
ongewijzigd. 

Belangrijkste ontwikkelingen in 2020: 

-Medio 2020 heeft de patiënt het recht op online inzage in het dossier. 
Binnenkort bevat onze website de applicatie Patiëntportaal. Via dit portaal 
kunt u medicatie bestellen, afspraken maken en e-consulten aanvragen. 
Vanaf 1 juli kunt u zelf ook uw dossier inzien. Tevens kunt u zelf via uw PGO 
(Persoonsgebonden omgeving) uw eigen patiëntomgeving beheren. Ten 
aanzien van applicaties die samenwerken met ons portaal gaat onze 
voorkeur uit naar Zorgonline. Het is belangrijk dat u de betrokken partijen 
toestemming verleent om uw gegevens uit te wisselen. Als u geen 
toestemming geeft kunnen wij bijvoorbeeld ook geen uitslagen voor u 
opvragen!  Uw toestemming kunt u regelen via de link “handige websites” 
op onze website. Ons nieuwe webadres is 
www.huisartsenpraktijkdomburg.praktijkinfo.nl 

- Nieuw is de “De kijksluiter”. Dit is een aanvulling op de bijsluiter. U kunt de 
kijksluiterapplicatie downloaden zodat u alle informatie over uw medicijn 
online te zien krijgt. De kijksluiter geeft uitleg in meerdere talen en bevat 
tevens filmpjes. Voor meer informatie kunt u bij onze assistente terecht. 

-Om uw medicatieveiligheid te blijven waarborgen is het belangrijk dat u de 
medicatie zo veel mogelijk bij uw eigen apotheek haalt. Gebruikt u toch 
medicatie van elders? Geef dit dan door aan de assistente. 

-Er zijn steeds meer tekorten en leveringsproblemen met medicijnen in 
Nederland. U kunt daarom het best 2 weken van tevoren uw 
herhaalmedicatie aanvragen. Indien nodig kunnen wij in zo’n situatie bellen 
naar een andere apotheek of daar de medicatie voorradig is. Indien uw 
medicatie niet te leveren is proberen wij voor een passend alternatief te 
zorgen. Onze service van pro-actief herhalen loopt nu naar behoren. Voor 
informatie welke voordelen dit voor u heeft in dit verband is onze assistente 
u graag ter wille.  

-Vanaf 1 januari hebben wij een stagiaire van het CIOS (sport, bewegen en 
gezondheid). Via Karin (POH-somatiek) gaat onze stagiaire op dinsdag bij u 
langs om uw mobiliteit te bevorderen. Wilt u gebruik maken van deze 
service? Meldt u dan aan bij de assistente. 

-De planning is dat per 1 mei de Huisartsenpost opent om 17 uur. De naam 
verandert in spoedpost. Eind 2020 staat de locatiewijziging van Vlissingen 
naar Middelburg gepland.  

Met vriendelijke groet, 

 W. Spekhorst, C. Vriezekolk, Y, Bats en alle andere medewerkers. 

Wij wensen u fijne feestdagen 
en een voorspoedig 2020 toe in 
goede gezondheid. 
Wist u dat…. 

-drs. Spekhorst nog enkele jaren 
uw huisarts blijft. 

-het helaas in 2019 niet gelukt om 
tot een akkoord te komen om in 
de eigen praktijk bloed te prikken. 
Wij gaan er echter van uit dat dit 
in 2020 wel gaat lukken. 

-het fijn is als u de rekeningen 
contant of per pin aan de balie 
betaald. Dit vermindert onze 
administratieve last aanzienlijk. 

-wij graag van iedereen het email 
adres en telefoonnummer in het 
dossier noteren om u bij spoed 
altijd te kunnen bereiken. 

-wij alleen de medicatie op 
dinsdag en vrijdag geleverd 
krijgen. 

-u op werkdagen uw medicatie 
voor 14.30 uur moet bestellen. 

 -wij nu ook een praktijk-
ondersteuner hebben speciaal 
voor psychische en 
opvoedkundige problematiek bij 
jongeren. 

-Karin (POH-somatiek) speciale 
spreekuren heeft voor COPD, 
Diabetes, Hart, -en vaatziekten en 
Ouderenzorg. 

-uw gasten geen gebruik van de 
vakantiedokter in Vlissingen 
hoeven te maken. Wij hebben 
speciale spreekuren voor 
vakantiegasten. 

-Erica en Karin beiden zijn 
bevallen van een zoon. 

-dat Marike 25 jaar in dienst is en 
dat zij ook praktijkmanager is bij 2 
andere praktijken. 
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