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Nieuwsbrief 2020/2021 

Er zijn veel ontwikkelingen gaande binnen Huisartsen de Burgt. Via deze brief 

willen wij u op de hoogte brengen van de gebeurtenissen en plannen voor de 

toekomst.  

 
 

 

Terugkijkend op Corona en ook vooruit 

Wie had kunnen bedenken in maart 2020 dat het Covid virus de maatschappij 

en ons leven zo op de kop zou zetten? 

Het werd stil in de praktijk, lege wachtkamers maar grote drukte aan de telefoon 

om mensen telefonisch bij te staan in hun klachten van allerlei aard. Patiënten 

met corona klachten werden gezien in het hulpverlening centrum. Het betrof hier 

een samenwerking tussen de huisartsen in Barneveld, Voorthuizen en 

Kootwijkerbroek. De artsen uit de verschillende praktijken draaiden hier samen 

met een assistente uit eigen praktijk hun Covid spreekuren. Zij zagen de 

patiënten uit de gehele regio. Gezien het feit dat we nog nooit eerder zo’n 

verband zijn aangegaan en de snelheid waarmee het geklaard moest worden, 

kunnen we vaststellen dat de contacten heel goed zijn verlopen tussen de 

huisartsen praktijken. 

https://mailchi.mp/f042ef782ab7/nieuwsbrief-2020-7883328?e=%5bUNIQID%5d


 

Inmiddels zitten we in de 2e Covid golf. De speciale spreekuren hebben plaats 

gemaakt voor aanpassingen in eigen praktijk. De assistenten vragen de klachten 

zo duidelijk mogelijk uit waarna de huisarts beslist om met beschermende 

kleding een visite af te leggen of de patiënt aan het eind van de dag in de 

praktijk te ontvangen. 

Deze aanpak lijkt goed te werken voor patiënt en arts. De positief geteste 

patiënten bellen we op over het beloop van het ziekteproces, graag ook het 

verzoek als u een positieve test heeft dit aan ons door te geven! 

Er geldt ook in de praktijk een mondkapjes plicht. Fijn dat er over het algemeen 

heel positief op gereageerd wordt en we bereid zijn met elkaar zorg te dragen 

voor een veilige omgeving.  

 

In de aankomende periode zullen we proberen de zorg zo normaal mogelijk door 

te laten gaan.  We hebben gelukkig een grote wachtkamer waardoor de 1,5 

meter goed gewaarborgd kan blijven. Hopelijk krijgen we zelf niet te veel uitval in 

ons team, zodat we u goed kunnen bedienen deze aankomende periode. Het 

eventueel weer opstarten van een apart Covid spreekuur wordt per week 

bekeken. Voor de laatste informatie, houd de website in de gaten. 

 

Coronavaccinatie 

Dit jaar zullen wij als huisartsenpraktijk ook een doelgroep gaan vaccineren 

tegen Covid-19.In verband met meerdere organisaties en belangen is de 

definitieve invulling van de campagne (dus wie, wat, waar) nog niet bekend. 

Zodra hierover meer bekend is gaan we zo snel mogelijk aan de slag om de 



uitnodigingen te versturen. 

 

 
 

 

Team Huisartsen de Burgt          

In dit bizarre jaar hebben we geprobeerd de zorg zo goed mogelijk te 

waarborgen. Daarbij zijn we ook doorgegaan met het opleiden van huisartsen, 

praktijkverpleegkundigen en assistentes. 

Maartje van den Eijnden heeft afgelopen september haar huisartsopleiding 

succesvol afgesloten. 

Sanne van den Berg is de nieuwe huisarts in opleiding. Zij wordt begeleid door 

Fons Vermeulen en Lisette ‘t Mannetje.  

Jeanine Maurtiz is opgeleid voor praktijkverpleegkundige en Eva van Geerestein 

is nog bezig met haar stage als doktersassistente.  

 

Vanaf 1 januari 2021 gaat Ilse Mesman toetreden tot onze maatschap. Ander 

heuglijk nieuws dit jaar: zowel Joska Hubers (praktijkverpleegkundige) als 

Janine de Jongh (assistente) zijn bevallen van respectievelijk een dochter en 

een zoon. I.v.m. al die zwangerschapsverloven hebben we veel steun ontvangen 

van Jeltje Gerritsen (praktijkverpleegkundige) en Hellen Zwienenbarg 

(assistente). Aankomend zwangerschapsverlof komt Rolien van Gijzen de 

praktijkverpleegkundigen versterken. Kortom we zitten niet stil ondanks Corona.   

 
 

 

Het Landelijk Schakelpunt (LSP): 

Het LSP is een netwerk voor het elektronisch delen van medische gegevens in 



spoedsituaties waarbij het van belang kan zijn inzage te krijgen in de medicatie 

en relevante voorgeschiedenis van de patiënt. 

Ruim 62 % van onze patiënten heeft inmiddels een formulier voor het LSP 

ingevuld. Waarvan de grote meerderheid toestemming heeft gegeven om 

zijn/haar medische gegevens te delen met andere zorgverleners. 

Heeft u uw toestemming nog niet geregeld? Dan kunt u dit regelen via 

https://persoonlijk.volgjezorg.nl/Toestemmingen of via de LSP-folder in onze 

praktijk. 

De huisartsen van De Burgt onderschrijven het belang van deelname aan het 

landelijk schakelpunt. 

 

 
 

 

Gezondheidshuis Barneveld 

In samenwerking met stichting OWZ de Burgt, ziekenhuis Gelderse Vallei en 

zorgorganisatie Norschoten en Klimmendaal worden plannen gemaakt om op 

locatie Norschoten het Gezondheidshuis vorm te geven. Speerpunten voor dit 

Gezondheidshuis voor de komende 2 jaar zijn: het  één-ingang project, tijdelijke 

bedden zorg project en preventieproject.  Deze plannen worden in 2021 verder 

vormgegeven. De voortgang is te lezen op https://gezondheidshuisbarneveld.nl/ 

 

 

 
 

 



GLI 2020 Werken aan uw gezondheid met behulp van de GLI 

(gecombineerde leefstijl interventie) 

De GLI is een leefstijlprogramma van 2 jaar, waarbij mensen die willen werken 

aan hun gezondheid begeleid worden in voeding en bewegen. De begeleiding 

wordt gegeven door een leefstijlcoach, fysiotherapeut en de diëtist. De GLI is er 

voor mensen die in bepaalde mate te maken hebben met overgewicht én vallen 

in een risicogroep als het gaat om verhoogde bloeddruk, hart- en vaatziekten en 

diabetes type 2. 

Na deze twee jaar zijn de deelnemers klaar om zelfstandig door te gaan met 

bewegen binnen of buiten de sportschool. 

De GLI zit in de basisverzekering en het gaat niet van het eigen risico af. 

Wilt u nadere informatie of wilt u meedoen aan dit programma, dan kunt u 

contact opnemen met de assistente van de huisarts. De huisarts bekijkt of u 

hiervoor in aanmerking komt.  

 
 

 

Praktijkverpleegkundige in Corona-tijd 

In deze tijd proberen wij – de praktijkverpleegkundigen - zoveel mogelijk om de 

zorg door te laten gaan. Het komt regelmatig voor dat we elkaars spreekuren 

moeten overnemen. Zo nu en dan voeren wij onze consulten telefonisch vanuit 

huis. U wordt dan door een privénummer gebeld. Ook kan het voorkomen dat u 

zelf wat huiverig bent om langs te komen voor de afspraak.  Ons verzoek is om 

de afspraak niet af te bellen maar aan de assistente te vragen of de 

praktijkverpleegkundige telefonisch het consult met u kan doornemen. Dat 

voorkomt ophoping van uitgestelde consulten. Bij voorbaat dank hiervoor. 

Vanwege de corona maatregelen zijn er ook wat wijzigingen m.b.t. de 

spreekuren van de astma/COPD patiënten. Zo worden er momenteel geen 

longfunctietesten afgenomen. Mocht u daar nog een afspraak voor hebben 

staan, dan wordt u indien nodig daarover gebeld. Het kan ook zijn dat de 

afspraak gewoon doorgaat zonder longfunctietest, in dat geval hoort u niets en 

kunt u gewoon langskomen voor de afspraak.  

 
 

 



Spreekuur.nl  

Sinds afgelopen oktober kunt u een digitaal consult via Spreekuur.nl doen. Via 

Spreekuur.nl beantwoordt u vragen over uw klacht en deelt u veilig een foto. Via 

chat krijgt u reactie van de huisarts. Het digitale advies via Spreekuur.nl wordt 

volledig vergoed. 

Het werkt eenvoudig. Ga met uw mobiel of tablet naar www.spreekuur.nl, klik op 

‘start direct’ en kijk of uw klacht ertussen staat. Stuurt u ons op werkdagen voor 

11.00 uur uw vraag, dan streven we ernaar uw vraag tussen 11 uur en 11.30 uur 

te beantwoorden. Het is fijn als u dan de chat in de gaten houdt voor als er nog 

vragen zijn of de huisarts wil beeldbellen. Stuurt u uw vraag op een later tijdstip 

of in het weekend, dan beantwoorden we uw vraag de volgende werkdag. 

Ook Huisartsenpost Eemland werkt met Spreekuur.nl. Het gaat dan wel om 

spoed vragen die niet tot de volgende dag kunnen wachten. 

https://www.spreekuur.nl/ 

 

 
 

 

Digitale Patientenomgeving (Pharmeon) 

Op onze website www.huisartsendeburgt.nl vindt u de button ‘naar 

patiëntomgeving’, u dient zich eerst te registreren voordat er gebruikt gemaakt 

kan worden van de functies die Pharmeon biedt; e-consult, medicatie herhalen, 

inzage in uw medisch dossier. 

Pharmeon biedt ook de mogelijkheid tot het inplannen van een consult op het 

spreekuur, dit hebben wij in verband met Corona uitgezet. Mocht u een afspraak 

op het spreekuur willen maken vragen wij u telefonisch contact op te nemen met 

de assistente. 

Er is in Pharmeon patiëntgevoelige informatie te zien, daarom is het belangrijk 

om controle te hebben op de identiteit van de persoon die zich aanmeldt. Om dit 

te controleren zullen wij telefonisch contact met u opnemen. 



De patiënten omgeving is ook beschikbaar via een gratis app die u kunt 

downloaden op uw smartphone; Uw zorg online. 

 

 
 

 

Patiëntenadviesraad huisartsenpraktijk De Burgt   

Sinds 2018 heeft huisartsenpraktijk De Burgt een patiëntenadviesraad. Dit is een 

platform waar de belangen van de patiënten van de praktijk worden behartigd. 

Het platform bestaat uit een groep van 6 mensen (patiënten) uit de praktijk. 

Daarnaast is er een medewerker en een huisarts bij betrokken. 

De patiëntenadviesraad vormt een schakel tussen de praktijk en de 

patiëntengroep met als doel signalen en vragen van niet medische aard onder 

de aandacht van de huisartsen te brengen. Er wordt 3 x per jaar vergaderd, 

indien nodig vaker. 

Leden van de patiëntenadviesraad worden voorgedragen door de huisartsen. Er 

is geen specifieke opleiding voor nodig, iedereen die de praktijk een warm hart 

toedraagt kan dus zitting nemen in de raad. 

Enquête Patiënten adviesraad 

De patientenadviesraad wil graag weten of de patiënten bekend zijn met de raad 

en hoe zij het beste met u in contact kan komen. Daarom willen we vragen de 

onderstaande enquête in te vullen. Al vast hartelijk dank. 

https://forms.gle/ptLcjnoXw2fVaR3w9  

 
 

 

Griepcampagne in corona tijd 

In de voorbereiding naar de griepcampagne wisten we dat dit een ander seizoen 



 

 

 

 

 

 

zou worden dan voorheen.  Alle maatregelen die we met betrekking tot corona 

hadden genomen in de praktijkvoering, moesten ook worden toegepast bij de 

griepvaccinaties. Een enorme uitdaging, maar we kijken er tevreden op terug. 

Omdat onze praktijkruimte niet Corona-proof was voor een griepcampagne, 

moesten we uitwijken naar buiten. Een grote tent die genoeg ruimte bood om de 

1,5 meter te kunnen waarborgen.  Een looproute werd gemaakt, medewerkers 

met hesjes regelden de patiëntenstroom, bij de opening van de tent werd een 

voorselectie gemaakt wie naar wie mocht en in de tent werd er volop 

gevaccineerd. Wij zijn dankbaar voor de vele positieve reacties die we hierop 

van u kregen. 

Naast de griepprik werd er dit jaar voor het eerst het pneumokokvaccin gegeven 

aan mensen van 73-79 jaar. Dit hield in dat een groep mensen twee vaccins 

toegediend kregen. De reden dat maar een kleine groep dit vaccin kreeg heeft te 

maken met dat er een kleine oplage was in Nederland. Volgend jaar wordt er 

een volgende leeftijdsgroep uitgenodigd voor het pneumokokvaccin. 

 

 

 
  

 



 


