
 

 

 

  

Nieuwsbrief 2017 Huisartsen de Burgt  
  

 

Het jaar 2017 loopt weer ten einde en we kijken tevreden terug op het 

afgelopen jaar. Er zijn veel trajecten opgestart en ook afgesloten en de 

ontwikkelingen op de Burgt blijven een continue proces. Zo veel dat we 

ons kunnen voorstellen dat u dit allemaal niet op uw netvlies heeft. 

Daarom willen we u graag informeren over veranderingen en nieuwe 

plannen voor 2018. 

  

Wij wensen u veel leesplezier en een gezond en voorspoedig 

2018! 

 

 
  

 

Medewerkers & wijzigingen 

Huisarts Dianne Jaspers heeft sinds september een avondspreekuur op de maandag, zij 

is dan werkzaam tot 19:00 uur. Per 1 januari 2018 is zij aangesteld als medisch 

directeur bij Huisartsen Eemland en medisch manager van de huisartsenpost Eemland. 



 

Dit heeft tot gevolg dat zij op maandagochtend niet aanwezig is op de praktijk. Er zal 

een waarnemer op maandag aanwezig zijn om de patiëntenzorg te continueren. 

 

We hebben afscheid genomen Lisette Morren, de huisarts in opleiding. Haar plek is 

weer ingenomen door Mark Morgenstern. Hij is vanaf 1-9-2017 tot 1-9-2018 werkzaam 

als huisarts in opleiding onder supervisie van drs. ’t Mannetje en drs. Vermeulen. 

 

Alinda Docter (PVK) gaat per 1 januari 2018 een dag minder werken bij de praktijk, zij 

zal als projectleider COPD binnen de Huisartsen Eemland gaan starten. Francis 

Westerman zal in haar plaats een dag extra aanwezig zijn. 

Evita van de Berg loopt stage voor de opleiding POH/praktijkverpleegkundige. Zij is 

werkzaam bij ons tot eind januari 2018.  Francis Westerman - Eleveld loopt ook stage 

voor de opleiding POH/praktijkverpleegkundige. Zij is in opleiding tot mei 2018. Daarna 

komt zij bij ons in dienst als praktijkverpleegkundige voor 1 dag in de week. 

Lara Mooij onze POH heeft een nieuwe baan gevonden en is per 1 december 2017 

vervangen door Joska Hubers – de Graaf. 

Per januari 2018 is Margreet van Dongen (poh-ggz) woensdag- en donderdagochtend 

extra werkzaam in de praktijk. 

  

Thea Vlastuin - Pater is per 1 juli 2017 werkzaam als doktersassistente en is 4 dagen in 

de week aanwezig. 

Annelie van den Brink loopt stage voor de opleiding doktersassistente. Zij is werkzaam 

bij ons tot eind januari 2018. 

Kaitlyn Tholen gaat vanaf februari stage lopen voor de opleiding doktersassistente. Zij 

zal tot de zomer aanwezig zijn. 

 

Kortom een diversiteit aan nieuwelingen die ons van veel nieuwe inzichten en informatie 

kunnen voorzien!  

 

 



 

Evita van den Berg    Francis Westerman - Eleveld    Mark Morgenstern                             

 

 

 

Joska Hubers - de Graaf       Thea Vlastuin - Pater            Annelie van den Brink 
 

 

 

ICT verbeteringen: 

Het afgelopen jaar zijn er veranderingen doorgevoerd  op ICT-gebied in de praktijk. 

Bellen gaat nu via internet. Hierdoor is de lijn stabieler en veiliger dan voorheen. Voor de 

assistentes  is het nu zichtbaar hoeveel mensen er bellen en in de wachtrij staan. 

Hierdoor proberen wij de wachttijd voor u te beperken en hopen we dat u dit gemerkt 

heeft afgelopen maanden! Daarnaast worden de patiëntengegevens opgeslagen in de 

Cloud en worden de gegevens extra veilig bewaard. Ook is het nu mogelijk dat de 

huisarts tijdens visites in uw dossier kijkt door middel van een Ipad. Kortom met de tijd 

mee op een veilige manier!  

 

Vernieuwde digitale omgeving voor patiënten in 2018:

 

 

In 2018  zal er op onze website www.huisartsendeburgt.nl een link komen te  staan om u 

aan te melden voor onze vernieuwde digitale omgeving voor patiënten. Helaas komt de 

oude inlogprocedure te vervallen en moet u zich opnieuw aanmelden voor een account. 

Daarna wordt er eenmalig telefonisch contact met u opgenomen om uw account te 

verifiëren en te activeren. Hierna kunt u zelf inloggen en gebruik maken van een aantal 

mogelijkheden; u kunt uw medicatieoverzicht inzien, chronische medicatie bestellen, 

http://www.huisartsendeburgt.nl/


 

afspraken maken voor het spreekuur en E-consulten. In verband met de privacy van 

de medische gegevens is het nodig dat er per persoon een account wordt aangemaakt. 

Het fotoconsult komt tijdelijk te vervallen maar de mogelijkheid om een foto per mail te 

versturen blijft wel bestaan. De afspraken die u digitaal kunt inplannen bieden een groter 

aanbod van tijden dan in de oude situatie.  We zullen u in januari per email  meer 

uitleggen over  de te volgen  procedure. We beseffen dat dit voor u in aanvang wat 

omslachtiger is  maar het biedt u meer mogelijkheden en zijn we daardoor beter 

voorbereid op de komende ontwikkelingen i.v.m. het openstellen van het medisch 

dossier voor patiënten.  

 
 

 

 

Gaat u op reis? 

Voor veel landen zijn vaccinaties nodig. U kunt bij ons terecht voor al uw  vaccinaties en 

de nodige adviezen. 

Via onze website kunt u een aanvraag indienen door middel van het reizigersformulier. 

https://huisartsendeburgt.nl/formulieren/reizigersformulier/ 

Zonder dit ingevulde formulier kunnen we uw aanvraag niet in behandeling 

nemen. 

 

LET OP: 

Bent u van plan op reis te gaan en neemt u medicatie mee, kijkt u dan altijd minstens 4 

weken van te voren op de website https://www.hetcak.nl/zelf-regelen/medicijnen-mee-op-

reis-verklaring om te zien of er een verklaring nodig is. 

Denk aan: Slaapmedicatie, rustgevende medicatie, ADHD medicatie, zware 

pijnmedicatie  

 

NIVEL: 

Graag attenderen wij u er nogmaals op dat wij deelnemen aan het Nederlands instituut 

https://huisartsendeburgt.us14.list-manage.com/track/click?u=0809f19856e1177bc3df2a0cd&id=1d7e263275&e=8039df39fc
https://huisartsendeburgt.us14.list-manage.com/track/click?u=0809f19856e1177bc3df2a0cd&id=5643b0a722&e=8039df39fc
https://huisartsendeburgt.us14.list-manage.com/track/click?u=0809f19856e1177bc3df2a0cd&id=5643b0a722&e=8039df39fc


 

voor onderzoek van de gezondheidszorg (NIVEL). Wij verzamelen informatie die we 

anoniem delen met het instituut.  Als u niet wilt dat wij uw gegevens delen dan kunt u dit 

aan ons meedelen. Wilt u meer weten over NIVEL? Dan verwijzen wij u naar de website 

www.nivel.nl Hier staan interessante onderzoeken over de huisartsenzorg. 

 

Lopende onderzoeken NIVEL:  

Momenteel is NIVEL bezig met een onderzoek naar het effect van veehouderijen op de 

gezondheid van omwonenden. Eerder onderzoek naar de relatie tussen 

gezondheidsproblemen en omgeving heeft een effect aangetoond van het vaker 

voorkomen van longontsteking bij mensen die binnen een straal van 1-2km wonen van 

een veehouderij. Deze uitkomst heeft tot diverse maatregelen geleid. Inmiddels is het 

NIVEL gestart met de werving van een aantal huisartsenpraktijken die interessant zijn 

voor het huidige onderzoek. De resultaten van het onderzoek worden volgend jaar 

gepubliceerd. 

 

 
 

 

Teamuitje: 

In het kader van ontspanning en teambuilding hebben we op 28 oktober ons jaarlijkse 

teamuitje gehad. We zijn gestart met boerengolf, wat inhield een balletje slaan al lopend 

tussen de schapen, alpaca’s en kippen. Onze 2e activiteit bestond uit een cursus 

schermen.Leuke sport die door bijna niemand van ons ooit beoefend was. Het geheel 

hebben we afgesloten met een diner. Op naar volgend jaar! 

 

https://huisartsendeburgt.us14.list-manage.com/track/click?u=0809f19856e1177bc3df2a0cd&id=a1123a32a4&e=8039df39fc
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Patiënten panel: 

Ons patiënten panel bekijkt de zorg door de ogen van de patiënten om na te gaan wat 

veranderingen binnen de praktijk betekenen voor de patiënten. Dit gaat in overleg met 

een aantal medewerkers van de praktijk. Het patiënten panel toetst het beleid en 

adviseert vanuit het perspectief van de patiënten. Dit gebeurt mede door het bekijken 

van uitkomsten van enquêtes en patiënttevredenheidsonderzoeken. Op deze manier 

zetten zij zich in voor goede kwaliteit van de zorg. Voor meer informatie en de 

deelnemers van ons patiënten panel zie: www.huisartsendeburgt.nl/patienten-panel  

 

 

Chronische zorg: 

In de laatste nieuwsbrief heeft u informatie gekregen over het CVRM spreekuur. Dit 

staat voor 'cardiovasculair risicomanagement'; het opsporen en behandelen van 

risicofactoren voor hart- en vaatziekten. De doelstelling van dit spreekuur is om de 

patiënt zo goed mogelijk in te stellen op medicatie en daarbij vooral te kijken naar wat de 

patiënt zelf kan doen qua leefstijl om een goede bloeddruk te krijgen. Hierbij kunt u 

denken aan het maken van de juiste keuzes in voeding en beweging. 

In 2018 hopen we wat meer structuur binnen het astma-spreekuur aan te brengen. Niet 

https://huisartsendeburgt.us14.list-manage.com/track/click?u=0809f19856e1177bc3df2a0cd&id=45b6d416b2&e=8039df39fc


 

alle astmapatiënten zijn (goed) in kaart. Onze doelstelling is om ook deze 

patiëntengroep goed in beeld te krijgen.  

 

 

 

Projecten OWZ de Burgt: 

 

Stichting OWZ de Burgt heeft voor 2018 weer een aantal projecten op de planning 

gezet. Hierbij gaan we ons meer richten op de lopende projecten; slaapmedicatie 

verminderen en Barneveld Vitaal. Daarnaast gaan we een Stoppen met Roken avond 

organiseren. Voor iedereen die toch graag wil stoppen en het niet lukt is dit misschien 

de manier! Ook zien we een flink aantal jonge mensen met klachten die passen bij burn-

out/overspannenheid en in 2018 willen we hier meer aandacht aan gaan geven. De 

focus voor 2018 zal komen te liggen bij kwetsbare patiënten die met ontslag gaan uit het 

ziekenhuis. Soms gaat hier iets niet goed in de keten en dit kan leiden tot vervelende 

situaties. We willen dit graag beter gaan stroomlijnen. Als laatste gaan we een 

onderzoek doen naar scoliose ( vergroeiing van de rug) om daarna te bepalen of we hier 

ook iets voor moeten organiseren. Voor meer informatie verwijzen we u naar de website 

www.owzdeburgt.nl  

 

 

Heeft u vragen, opmerkingen of tips dan horen wij dit graag! 
Graag ontvangen wij uw vragen en/of feedback via assistente@hpdeburgt.nl  

  

  

 

 

 

 

 

 
 

https://huisartsendeburgt.us14.list-manage.com/track/click?u=0809f19856e1177bc3df2a0cd&id=980e801873&e=8039df39fc
mailto:assistente@hpdeburgt.nl

