Nieuwsbrief 2016 ‘Huisartsen de Burgt’
Er zijn veel ontwikkelingen gaande binnen Huisartsen de Burgt. Via deze brief willen wij u op
de hoogte brengen van de gebeurtenissen en enkele plannen voor de toekomst.
HUISARTS RIETMEIJER PRAKTIJK OPEN!
Cedric Rietmeijer krijgt per 1 januari 2016 zijn eigen praktijk. Dit betekent dat hij een eigen
patiëntengroep gaat krijgen. Alle personen die al als ‘nieuw ingeschreven’ staan vanaf 1 april
2012 komen automatisch in zijn praktijk. Diegenen die dit betreft zijn bij inschrijving in de
praktijk hierover reeds geïnformeerd. Bent u vaste patiënt bij één van de andere huisartsen
en mocht u de overstap willen maken naar drs. Rietmeijer, laat u dat dan weten voor 1 april
aan de assistente. Per 1 januari 2016 zal hij op de vrijdag afwezig zijn in plaats van de maandag.
TEAMSAMENSTELLING
Drs. Jaspers gaat per 1 januari een halve dag minder besteden aan patiëntenzorg echter meer
aan bestuurstaken. Zij zal nu op donderdag afwezig zijn en op vrijdag een dagdeel. Drs. Ilse
Mesman, waarnemend huisarts zal op vrijdag voor haar aanwezig zijn. Verder is ons team is
het afgelopen jaar flink uitgebreid. Janine Kattenbroek en Mariëlle Vogel zijn ons team komen
versterken als assistente en Lara Mooij en Paulien de Kat als praktijk-verpleegkundige. Ook zal
Margreet van Dongen als stagiaire POH-GGZ starten per januari.
OPLEIDEN
Vanaf 1 september 2015 zijn drs. ’t Mannetje en drs. Vermeulen gestart met het opleiden van
huisartsen vanuit het UMCU. Marloes Struijk heeft reeds ervaring opgedaan in het ziekenhuis
als zaalarts en is nu met veel enthousiasme begonnen. Zij zal een jaar lang in onze praktijk
werkzaam zijn. Binnen de praktijk begeleiden wij ook regelmatig assistenten en
praktijkverpleegkundigen in opleiding. Het kan dus zijn dat u door één van onze stagiaires
wordt geholpen. Mocht u hiertegen bezwaar hebben dan mag u dit ten alle tijden aangeven.
WEBSITE: HUISARTSENDEBURGT.NL
Graag willen we u uitnodigen om de website te bekijken. Het is niet alleen de plek om in te
loggen voor eventuele herhaalrecepten, afspraken en email consulten, maar ook staat er meer
informatie over bijvoorbeeld reizigersvaccinaties, wrattenspreekuur en overige diensten. Om
u in de toekomst digitaal te informeren over de praktijk willen we u vragen uw emailadres
door te geven aan de assistente.
AGRESSIEPROTOCOL
Wij hebben nagedacht over het voorkomen/mogelijk ontstaan van agressie op de werkvloer.
Hier hebben wij een protocol voor opgesteld om hier zo goed mogelijk mee om te gaan en
waar mogelijk in te perken. Dit heeft er onder andere in geresulteerd dat er op elke verdieping
huisregels hangen waar zowel de hulpverlener als de patiënt zich aan moet houden.

LSP
Het LSP is het Landelijk Schakelpunt. Het biedt de mogelijkheid om via een beveiligd netwerk
medische gegevens elektronisch uit te wisselen met andere zorgverleners. Inmiddels is
hiervoor al enig voorwerk gedaan. Het is de bedoeling dat wij als praktijk hiermee in de loop
van 2016 gaan werken.
BEWEGEN MET DE DOKTER
Na eerder succes met bewegen met de dokter, gaan we in maart 2016 weer beginnen! Onder
begeleiding van een arts of hulpverlener vanuit gezondheidscentrum de Burgt gaan we 2 keer
per week wandelen met een groep patiënten. Aan het einde van 3 maanden conditie
verbeteren en de loopafstand vergroten zullen alle deelnemers in de laatste week enkele
dagen achter elkaar een afstand gaan lopen dat voor hen haalbaar is . Het is geweldig om te
zien dat iedere groep weer enthousiast is en persoonlijke doelen haalt! Wilt u hier aan
meedoen, geeft u zich dan op bij de huisarts of assistente.
OWZ: “ORGANISATIE VAN EEN WIJKGERICHTE ZORGINFRASTRUCTUUR”
Binnen gezondheidscentrum de Burgt/Abed is een Stichting opgericht: de OWZ. Het doel van
deze stichting is projecten ontwikkelen en samenwerken binnen de eerstelijnszorg waarbij de
kwaliteit van zorg voor patiënten centraal staat . Vanuit deze stichting zijn er een aantal
werkgroepen opgezet die zich gaan bezighouden met de volgende projecten.
- Opzetten van een multidisciplinair overleg (MDO)
- Overgewicht
- Medicatieoverdracht: samenwerking huisarts en apotheek
- Kwetsbare ouderen
- Problematiek rondom zwangerschap
- Samenwerking van de diverse disciplines binnen de gezondheidszorg in Barneveld.
CVRM
Sinds 2015 worden alle patiënten met medicatie voor hoge bloeddruk jaarlijks door de
praktijkverpleegkundige gezien. Doelstelling van het spreekuur van de verpleegkundige is om
de patiënt zo goed mogelijk in te stellen op medicatie en daarbij vooral te kijken naar wat de
patiënt zelf kan doen om een goed bloeddruk te krijgen. Hierin kunt u denken aan het maken
van de juiste keuzes in voeding en beweging. Daarbij wordt jaarlijks bloed geprikt op glucose,
cholesterol en de nierfunctie. Ook in het jaar 2016 zullen wij met dit project verder gaan.
PATIËNTENPANEL
Per november 2015 is gestart met een patiënten panel: bestaand uit een representatieve
groep patiënten. Het doel van het panel is om patiënten een duidelijkere stem te geven en
hun ervaringen, wensen en opvattingen over kwesties die binnen huisartsen de Burgt spelen,
te delen.
HUISARTSEN DE BURGT IS NIVEL PEILSTATION
De praktijk is aangesloten bij het “Nederlands instituut voor onderzoek van de
gezondheidszorg”, het NIVEL. Zij willen over bepaalde ziektebeelden meer informatie krijgen.
Voor u als patiënt zal dit niet veel verandering geven, wel kunnen er kweken worden
afgenomen om informatie te krijgen over het voorkomen van bacteriën of griepvirus.

