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Dalen, 13-10-2022 
 
Voor u ligt de nieuwsbrief van Maatschap huisartsenpraktijk Dalen.   
Wij versturen jaarlijks een nieuwsbrief met nieuws uit uw huisartsenpraktijk. 
 
Huisartsenzorg is teamzorg. We zijn er als team voor u! 
Ons team bestaat uit 3 huisartsen E van der Molen, M. Elling en S.L. Siemons,  
1 huisarts in opleiding, 1 physician assistant, 5 doktersassistentes, 1 assistente in opleiding,  
2 praktijkondersteuners somatiek,  1 praktijkondersteuner geestelijke gezondheidszorg 18+,  
1 praktijkondersteuner geestelijke gezondheidszorg jeugd en 1 praktijkmanager. 
 
Ongetwijfeld heeft u in het nieuws gelezen en gehoord dat de huisartsenzorg onder druk 
staat. Oorzaken hiervan zijn o.a. de oplopende wachtijden in ziekenhuizen en geestelijke 
gezondheidszorg waardoor zorg langer onder verantwoordelijkheid van de huisarts blijft.  
De zorg wordt complexer door een toenemend aantal ouderen in de thuissituatie. En steeds 
meer taken worden vanuit het ziekenhuis naar de huisarts verschoven. Aanpassen aan dit 
veranderende zorglandschap is noodzakelijk, maar niet altijd eenvoudig.  
Dit kost naast tijd ook inventiviteit.  
 
Ondanks deze druk en verandering, zullen wij er als team alles aan doen om u ten alle tijden 
de juiste zorg te geven. We zijn er als team voor u!   
 
 
Griepprik en pneumokokkenprik 
Bent u geboren tussen 1 januari 1953 en 31 december 1956 dan ontvangt u dit jaar een 
uitnodiging voor de pneumokokkenprik.  
 
De griepprik en pneumokokkenprik worden dit jaar gegeven op donderdag 27 oktober en 
dinsdag 1 november. Indien u in aanmerking komt, ontvangt u een uitnodiging.  
Heeft u geen uitnodiging ontvangen en twijfelt u of u toch in aanmerking komt neem dan 
contact op met onze praktijk of kijk eens op de website: www.rivm.nl/griepprik. 
 
Tijdens het vaccineren zijn wij telefonisch alleen bereikbaar voor spoedgevallen. 
 
 
Kwaliteit 
We zijn altijd bezig met het behouden en verbeteren van de kwaliteit van onze zorg. 
In het afgelopen jaar hebben veel van u een patiënten enquête ingevuld. Veel dank hiervoor! 
We nemen de feedback mee in onze plannen.  
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Regel uw zorg eenvoudig online middels het patientenportaal: MijnGezondheid.net 
Wist u dat u sinds enige tijd veel van uw gezondheidszaken online kunt regelen?  
Zoals online afspraken maken, herhaalrecepten, inzage in uw dossier en e-consult.  
Als aanvulling op het patiëntenportaal MijnGezondheid.net kunt u eveneens gebruik maken 
van de app MedGemak. Meld u aan met uw Digi-D op de website en ervaar de voordelen!  
 
www.MijnGezondheid.net  

 
 
Praktijkrichtlijnen voor maken van online afspraak of e-consult 
Wanneer u bij ons een onlineafspraak maakt via www.MijnGezondheid.net of een e-consult 
aanvraagt, houd dan rekening met het volgende:  
 
- Niet bedoeld voor ernstige of spoedeisende klachten   
- Wij vragen een beschrijving te geven wat de reden is van uw komst 
- 1 Klacht is 1 afspraak. 2 Klachten betekent 2 afspraken maken 
- U kunt geen afspraak maken voor een ingreepje of plaatsen spiraal 
- Maak bij de juiste zorgverlener een afspraak 
 
Op www.MijnGezondheid.net ziet u ook de link naar ‘Moet ik naar de dokter?’ staan,  
we raden u aan voordat u een online afspraak maakt deze applicatie te doorlopen. 
 
Moet ik naar de dokter? 

Iedereen twijfelt wel eens of een bezoek aan de huisarts 
nodig is. Vaak neemt men dan het zekere voor het 
onzekere en belt of gaat toch. Via de website of met de 
app ‘Moet ik naar de dokter?’ kunt u zelf beoordelen óf en 
zo ja, wanneer het nodig is om een huisarts te raadplegen: 
www.moetiknaardedokter.nl 

 
No Show 
Helaas komt het voor dat een afspraak niet tijdig wordt afgezegd of wordt vergeten. 
Zeg uw afspraak optijd af zodat wij iemand anders kunnen plannen.  
Indien u niet verschijnt wordt de afspraak bij u in rekening gebracht.  

http://www.mijngezondheid.net/
http://www.mijngezondheid.net/
http://www.mijngezondheid.net/
http://www.moetiknaardedokter.nl/

