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NR Onderwerp Actie Wie  Deadline 
1.  Opening : Het zou fijn zijn als we als Huisartsen de Burgt gezamenlijk met het patiëntpanel een 

vorm kunnen geven aan de voorlichtingsavond rondom het LSP. Ook zou dit een mooi podium 
kunnen zijn om meer kenbaarheid te geven aan het Patiënt panel op zich. 
 
Schema gemaakt door Willemieke (assistente), doel van de avond is om vanavond taken te 
verdelen. Als huisarts ben je verantwoordelijk om patiënten in te lichten. Dit kan door een folder 
maar het is moeilijke materie en daarom willen we graag een avond organiseren zodat patiënten 
ruimte krijgen voor extra uitleg en vragen. 16 maart gaan we dit plan introduceren in onze eigen 
praktijkvergadering om 1 juli 2017 40% van de Opt-inn formulieren geregistreerd te hebben in 
onze dossiers. In 2014 is al een ronde gedaan. LSP is systeem vanuit Apotheek, Ziekenhuis 
huisartsenpost en huisarts: Het is een tijdelijke toegangspoort waar informatie met 
toestemming van de patiënt kan worden ingezien indien nodig. Dit is niet hetzelfde als het EPD.  
Het is een regionaal systeem.  
 
Invulling avond: 
Avond spreker vanuit huisartsen de Burgt en evt Apothekers? Daarna uiteen in kleine groepen 
waarin mensen hun vragen kunnen stellen 

  Avond is gepland 
op 28 maart 

Huisartsen de Burgt 
NOTULEN PATIËNTEN PANEL 
 

 
DATUM: 28 FEBR 2017 
 

 

LOCATIE: DE BURGT 
 

AANWEZIG: 
Jelle Wijndelts, Eric Buer, Hetty Poot- van Beek, Kurda Faradj, J van der Werf, H de Jong, Mevr 
Brand-Veldhuizen, W van Laar, DA Jaspers, A. Docter 
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2.  Uitnodigingsbrief schrijven met vraag om aan te melden binnen een week, Vzvz site erop zetten 
zodat mensen al kunnen kijken/verdiepen: geschreven vanuit het panel 
Versturen via van de Koekelt: stickeren door huisartsen de Burgt 
Aanmelden via nieuwsbrief@hpdeburgt.nl 
 

Uitnodigingsbrief 
schrijven 
Logo aanleveren 
Door huisartsen 
de Burgt 

Kurda Faradj 
Mevr Brand 
Mevr v/d Werf 

6 maart 
uitnodiging klaar 
en verzonden 

3 Wachtkamerscherm uitnodiging ook op wachtkamerscherm en op de site+ locatie en datum/tijd Marielle  6 maart 

4 Sprekers van de avond  Dianne  
Willemieke 
Evt Apotheker 

 

5 Voorzitter van de avond is, maakt een agenda voor de avond: Dianne heeft al een presentatie 
klaar staan 

Presentatie 
mailen Dianne, 
Agenda maken: 
dhr 

Dhr Buers Wk 9 

6 Advertentie opstellen/redactioneel stuk in huis aan huis krant, evt kosten zijn te declareren  Henk de Jong 
met 1 van de 
huisartsen 

Wk 10 maken + 
wk 11 plaatsen 

7 Aparte mail aanvragen bij IC taurus:  nieuwsbrief@hpdeburgt.nl  Willemieke Wk 9 

8 Apothekers evt aansluiten Dianne vraagt of zij willen aansluiten Samenwerken 
met Apotheek 

Dianne Wk 9 

10 Rol patiënt panel 28 maart 
Badge op en mensen welkom heten 

Badge regelen  
Voor Panel 
Willemieke, 
Alinda en 
Huisartsen 

Hetty Poot Wk 11 

11 Folders info LSP met formulier zijn aangevraagd  Willemieke  

12 Van de Koekelt inlichten brieven bezorgen vanaf 6 maart  Willemieke Wk 9 

     

     

     

 


