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Griepvaccinatie 

In november is het weer tijd voor de jaarlijkse griepspuit. Mensen die hiervoor in aanmerking komen, 

ontvangen tegelijk met deze nieuwsbrief een uitnodiging. Lees deze goed door! 

Mocht u geen uitnodiging krijgen en toch belangstelling hebben: informeer dan even bij ons naar 

indicaties en kosten. 

Inloopspreekuur 
Een paar maanden geleden zijn we gestart met een inloopspreekuur.  
Dagelijks kunt u tussen 8.00-8.30 uur binnenlopen en een volgnummer ophalen bij de balie.  
Dit spreekuur is bedoeld voor ‘kleine’ klachten, die kort behandeld kunnen worden. Hierbij kunt u 
denken aan plekjes op de huid, keelpijn, oorpijn, een verstuiking of een eenvoudige verkoudheid. 
De dokter zal u op nummer binnen roepen en kan één korte klacht per consult behandelen. 
Er is een maximum van 10 patiënten per spreekuur. Zit het spreekuur vol, dan kunt u eventueel een 
reguliere afspraak maken of de volgende dag terugkomen. 
Als u komt met een klacht waarvan de arts inschat dat die meer tijd nodig heeft, dan zullen we een 
afspraak in het gewone spreekuur inplannen. 
 
LSP en Volg je Zorg   
Op www.volgjezorg.nl kunt u uw toestemming regelen voor de uitwisseling van uw medische 
gegevens via het Landelijk Schakelpunt voor de huisarts en voor de apotheek, zodat zij andere 
zorgaanbieders kunnen helpen met informatie voor goede, veilige en snelle zorg. 
Zo kan belangrijke informatie over uw aandoeningen en medicatie worden ingezien als u via de 
huisartsenpost in avond, nacht of weekend hulp nodig hebt.  
Wij vinden deze uitwisseling erg belangrijk en raden u aan dit voor uzelf en gezinsleden te regelen. 
Dat kan via bovengenoemde website, maar ook heel eenvoudig door aan uw huisarts of de 
assistente uw toestemming door te geven.  
In de praktijk zijn folders aanwezig voor meer informatie en ook via onze eigen website kunt u de 
toestemming regelen en meer lezen (onder het kopje Privacy). 

Wetenschappelijk onderzoek 
Als praktijk vinden wij het belangrijk om een steentje bij te dragen aan wetenschappelijk onderzoek 
over de kwaliteit en efficiëntie van de (huisartsen)zorg. 
Daarom verzamelen wij gegevens voor het NIVEL, het Nederlands Instituut voor Onderzoek van de 
Gezondheidszorg. Deze gegevens zijn altijd anoniem en niet te herleiden naar u als patiënt. 
Mocht u hier bezwaar tegen hebben, dan kunt u dat uiteraard kenbaar maken. 
Voor meer informatie zie www.nivel.nl. 

Patiëntenstroom 

Enige tijd geleden hebben we besloten om de patiënten in de praktijk van Marion van Arendonk en 

Mieke Klaasen wat meer te koppelen aan vaste dokters. Dit om niet te veel dokters betrokken te laten 

zijn bij één patiënt en dus voor meer continuïteit te zorgen. 

Dat betekent dat de patiënten van Marion van Arendonk vooral worden gezien door haarzelf en, in de 

dagen dat zij bij de huisartsenopleiding Nijmegen werkt, door Anouk Bakens. 

Mieke Klaassen ziet vooral de patiënten, die eerst bij de praktijk van Cees Kros hoorden. Op dagen 

dat zij afwezig is, zullen de vaste waarnemers Tom Donkers (op maandag en vrijdag) en sinds kort 

Daniëlle Kuijpers (op woensdag) de zorg op zich nemen, uiteraard samen met de andere vaste 

huisartsen. 

Indien u voorkeur hebt voor een bepaalde huisarts zullen we daar rekening mee houden, maar ook 

letten op de urgentie van de vraag en de beschikbaarheid van dokters. 



Omdat het in de praktijk steeds drukker wordt met zorgvragen maken we in vakanties gebruik van 

waarnemend huisartsen om er voor te zorgen dat u toch terecht kunt met uw vraag of klacht. 

Dat betekent dat u vaker dan vroeger ook wel eens een vreemd gezicht tegenover u hebt. 

Wij zijn ons ervan bewust dat dat niet altijd optimaal is. Deze dokters zijn allemaal geregistreerde 

huisartsen. 

Natuurlijk mag u ook wachten tot uw eigen huisarts weer aanwezig is, mits uw klachten dat toelaten. 

De assistente zal altijd een inschatting hiervan maken aan de telefoon en zo nodig hierover 

overleggen met één van de huisartsen. 

Hart &Vaat risico spreekuur 

Al vele jaren zien onze praktijkondersteuners Annet Ek, Marga Ruis en Jante Hennekens op hun 

spreekuur mensen die een verhoogd risico hebben op hart en vaatziekten (door hoge bloeddruk of 

een verhoogd cholesterol bijvoorbeeld) of die al ooit een beroerte, TIA of hartinfarct hebben 

doorgemaakt. Ook alle mensen met diabetes worden door hen gecontroleerd 

Door informatie over een gezonde leefstijl (het allerbelangrijkste!) en het goed behandelen van een 

hoge bloeddruk en verhoogd cholesterol hopen we mensen te helpen om gezond en vitaal te blijven. 

Patiënten die onder controle zijn bij een van de praktijkondersteuners krijgen jaarlijks een oproep voor 

een bloed- en urineonderzoek en moeten daarna zelf een controleafspraak maken. 

Als u denkt dat het zinvol is om bij uzelf een keer het risico op hart- en vaatziekten in  te schatten, 

maak dan een afspraak bij een van de huisartsen om dit te bespreken. Dat kan met name van belang 

zijn als in uw familie veel hart- en vaatziekten voorkomen of als u rookt of overgewicht hebt.  

Stop met roken 
Weet u dat u bij ons ook terecht kunt voor begeleiding bij het stoppen met roken? 
Onze praktijkondersteuners (Marga Ruis en Jante Hennekens) vertellen u er graag meer over! 
Ook over de vergoeding, die de zorgverzekeraar geeft voor deze ondersteuning.   
 
Thuisarts.nl  en Moetiknaardedokter.nl 
Soms is het niet altijd duidelijk of u met een klacht naar de huisarts moet. Of wilt u meer informatie 
over een klacht of aandoening. 
Dan zijn bovenstaande websites, die ontwikkeld zijn door huisartsen, erg helpend en informatief. 
Thuisarts.nl geeft heldere informatie, vaak met plaatjes of een filmpje, en bevat ook verwijzingen naar 
andere informatiebronnen.  
Neem eens een kijkje op deze sites! 

Kwaliteitspraktijk – NHG accreditatie 
Wist u dat wij al vele jaren een kwaliteitskeurmerk dragen van het Nederlands Huisartsen 
Genootschap? 
Middels een jaarlijkse certificering hebben we laten zien dat we de organisatie en kwaliteit van de 
patiëntenzorg goed op orde hebben. Een keurmerk waar we met z’n allen hard voor werken en trots 
op zijn! 
Meer informatie hierover kunt u vinden op www.npacertificering.nl.  

In 2020 zijn we weer aan de beurt voor een kwaliteitscheck; ook patiënten worden in dat kader 
gehoord middels steekproefsgewijze enquêtes.   

Tot slot 
Op onze website kunt u terecht voor praktische informatie over de praktijk, een overzicht van alle 
praktijkmedewerkers en ook links naar het reizigerspreekuur, voor herhaalrecepten en informatie over 
het Landelijk Schakelpunt, LSP. 
Neem eens een kijkje op www.huisartsencampanula.nl, als u vragen of tips hebt over de website (of 
andere zaken) horen we het graag!  

We wensen u een mooie herfst! 

 

Huisartsen en medewerkers Huisartsenpraktijk Campanula Asten 


