
 

Beste mensen, 

Zoals u van ons gewend bent ontvangt u in december een rondzendbrief om u op de 
hoogte te brengen aangaande de veranderingen die u komend jaar in onze praktijk kunt 
verwachten. Wij maken bij deze dan ook van de gelegenheid gebruik om u allen een fijne 
kerst en een voorspoedig en gezond 2021 toe te wensen. 
 
Komend jaar zullen er een aantal belangrijke veranderingen plaatsvinden, gezien mijn 
naderende pensioendatum. In oktober zal Peter Rijsman ons team gaan versterken om dan 
gedurende zes maanden samen met Christa Vriezekolk en ondergetekende de 
patiëntenzorg te waarborgen. 
In april 2022 zal ik (D.V.) het praktijkhouderschap overdragen aan mijn praktijkmanager 
Marike Walhout, die inmiddels een zeer ruime ervaring heeft opgedaan ten aanzien van 
alle noodzakelijke managementtaken die het voeren van een huisartsenpraktijk met zich 
meebrengt. Vanaf dat moment zal de patiëntenzorg dan ook volledig worden verzorgd 
door Christa Vriezekolk  en Peter Rijsman. Peter draagt komend jaar na 25 jaar zijn eigen 
praktijk in Amersfoort over maar heeft aangegeven nog graag een aantal jaar in het mooie 
Zeeland te willen werken. 
Collega Ysbranda Bats zal helaas per 1 januari 2021 stoppen met haar werkzaamheden in 
onze praktijk omdat ze heeft aangegeven het graag wat rustiger aan te willen doen en 
meer tijd te willen hebben voor haar hobby’s. Dit heeft tot gevolg dat dokter Vriezekolk de 
maandag, donderdag en vrijdag de patiëntenzorg op zich zal nemen en ondergetekende 
de dinsdag en de woensdag totdat dokter Rijsman ons team komt versterken. De locatie 
van onze praktijk blijft aan de J. W. Schuurmanstraat 6. 
 
Onze praktijkondersteuner somatiek Karin zal in januari versterking krijgen van Mayke de 
Nooijer, onze doktersassistente, die thans de noodzakelijke opleiding hiervoor volgt. 
Beiden zullen dan een dag in de week deze functie vervullen. Als nieuwe POH-GGZ 
hebben wij onlangs vervanging gekregen van Marieke en Marjolein door Tanja 
Groenendijk . Zij zal iedere dinsdag in onze praktijk aanwezig zijn. Rob blijft beschikbaar 
als POH-GGZ jeugd bij opvoedkundige of gedragsproblemen van jongeren. 
 
In het komende jaar zal een groot gedeelte van onze patiënten merken dat (als de 
verzekeraar de CZ-groep is) zij het voorgeschreven geneesmiddel soms van een ander 
merk zullen krijgen. Dit omdat de CZ heeft aangegeven weer te gaan werken met een 
zogenaamd preferentie beleid waardoor zij alleen van die leverancier die zij zelf hebben 
uitgekozen de middelen zullen vergoeden. Wij betreuren de overlast die dit soms 
voor  onze patiënten kan betekenen en zijn hier over altijd tot uitleg bereid. 
 
Zoals u al gemerkt heeft zijn wij er dit jaar in geslaagd om zelf in onze praktijk het afnemen 
van bloed te organiseren. Dit gebeurt op maandag, woensdag en vrijdagochtend. 
Achter de schermen is hard gewerkt om het patiënten portaal per 1 januari 2021 te 
realiseren. Hiermee kunt u zelf uw gegevens inzien. Deze verbinding is streng beveiligd en 
voldoet aan alle eisen. Via dit portaal kunt u afspraken maken voor het eerste deel van het 
ochtend spreekuur en herhaal medicatie bestellen. In de loop van 2021 kunt u hier tevens 
uw dossier inzien. Eenieder die zich hier aanmeldt moet zich registreren met een eigen e-
mailadres (ook kinderen) i.v.m. de privacy.    
 
Het zal u niet ontgaan zijn dat dit jaar een geheel ander verloop heeft gekregen voor ons 
allen dan gedacht. Wij verwachten dat soms een aangepaste dienstverlening noodzakelijk 
zal zijn en houden ons aan de landelijke adviezen en richtlijnen ten aanzien van afstand 
houden en mondkapjes. Wij willen u allen verzoeken om bij klachten of onzekerheid 
zonder uitstel contact met de praktijk op te nemen. Normaliteit in de samenleving zal mijns 
inziens pas weer mogelijk zijn na massale vaccinatie van de bevolking. Ik kan niet 
benadrukken hoe belangrijk dit zal zijn en heb zelf alle vertrouwen in de aangekochte 
vaccins. Ik persoonlijk zal niet aarzelen mijzelf zo spoedig mogelijk te laten inenten. 
 

Met vriendelijke groet, namens:  

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

Wist u dat…. 
-de huisartsenpost geopend is 
vanaf 17 uur? 

-het fijn is als u de rekeningen 
direct contant of per pin aan de 
balie betaald?  

-wij graag van iedereen het 
email-adres en telefoonnummer 
in het dossier noteren? 

-wij alle medicatie op dinsdag 
en donderdag geleverd krijgen? 

-u maandag voor 15 uur (voor 
dinsdag) en woensdag voor 15 
uur (voor donderdag) uw 
medicatie moet bestellen? 

-wij vanaf maart 2021 iedere 
dag de beschikking over stikstof 
hebben? Het wrattenspreekuur 
komt dan te vervallen. 

-Anouschka haar diploma 
apothekersassistente en Josine 
haar doktersassistente diploma 
hebben gehaald? 

-uw gasten in 2021 ook geen 
gebruik van de vakantiedokter 
in Vlissingen hoeven te maken? 
Wij plannen extra tijd voor 
vakantiegasten in de 
spreekuren. 
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