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PRAKTIJKNIEUWS

Veranderingen in uw praktijk
Landelijk schakelpunt 
Zorg in Coronatijd

HUISARTSENGROEP 

BELANGRIJKE MEDEDELINGEN VAN UW HUISARTS

Huisartsengroepdok11.nl

Huisarts mw. M. de Folter-Maaskant

Vanaf januari jongstleden werk ik
minder dagen per week.  Sinds enige
tijd werk ik met veel plezier samen
met dokter Tuinenburg en dokter Van
der Klift. Zij zijn dus ook uw huisarts.
Er verandert voor u verder niets. De
praktijkvoering blijft hetzelfde als
voorheen. Wij hopen met elkaar voor
u goede zorg te kunnen
blijven geven, juist ook in deze
onzekere tijden.

Huisarts mw. L. Tuinenburg

Door omstandigheden ben ik een tijd
lang afwezig geweest als uw huisarts.
Gelukkig is er in dokter Van der Klift
een heel goede vervanging
gevonden. Inmiddels ben ik weer aan
het opbouwen in mijn werk als
huisarts. Ik ben blij dat dokter van der
Klift ook na mijn terugkeer verbonden
blijft aan de praktijk, en kijk ernaar uit
om samen met dokter De Folter en
dokter Van der Klift u weer zorg te
mogen geven.

Huisarts mw. L. van der Klift

Na mijn studie geneeskunde en de
huisartsenopleiding heb ik op
verschillende plekken in de regio
waargenomen. Sinds 2020 werk ik
met veel plezier twee dagen per
week in deze praktijk en per januari
2021 zijn dat vier dagen geworden.
Met een deel van u heb ik al kennis
kunnen maken, met de anderen zal
dat de komende tijd wellicht volgen.
Tot ziens!

Voor u ligt onze eerste nieuwsbrief van huisartsengroep DOK 11.  Door middel van een nieuwsbrief willen wij u op de
hoogte brengen van nieuws, ontwikkelingen en wetenswaardigheden die met onze praktijk te maken hebben. Wilt u
deze nieuwsbrieven in de toekomst blijven ontvangen dan kunt u zich hiervoor online aanmelden op onze
praktijkwebsite huisartsengroepdok11.nl
Allereerst verwelkomen wij huisarts mw. van der Klift. Zij komt ons team versterken nu huisarts mw. de Folter-
Maaskant minder is gaan werken. 
Verder willen wij u in deze nieuwsbrief attenderen op het Landelijk schakelpunt (LSP). Inzage in uw medische
gegevens door de huisarts is in de corona periode erg waardevol gebleken. Om u deze goede zorg ook in de toekomst
te kunnen blijven geven vragen wij u zich hiervoor aan te melden. Bij deze brief is een toestemmingsformulier
bijgevoegd. Ook kunt u zich online aanmelden.
Inmiddels is de coronavaccinatie van gestart gegaan en heeft naast de GGD ook de huisarts hierbij een belangrijke rol
gekregen. Wij houden u op de hoogte wanneer wij gaan vaccineren.

VERANDERINGEN IN PRAKTIJK DE FOLTER, VAN DER KLIFT & TUINENBURG

Paulissen & De Bruyne  Schook & De Rooij   De Folter, Van der Klift & Tuinenburg
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HUISARTSENZORG IN CORONATIJD

Grote impact op de zorg

Wij begrijpen uw zorgen rondom het corona virus en de
corona vaccinaties. Wij doen er dan ook alles aan u van de
juiste zorg te voorzien. Door de maatregelen zijn wij helaas
vaak genoodzaakt u telefonisch of middels een e-consult
van dienst te zijn. Voor spoedeisende zorg zijn wij altijd
bereikbaar. Naast de beperkingen die corona met zich mee
heeft gebracht hebben wij ook veel nieuwe mogelijkheden
ontwikkeld om beter met u te kunnen communiceren. Zo
bestaat er de mogelijkheid om te videobellen met uw arts
of praktijkondersteuner GGZ, ook kunt u foto's ter
beoordeling naar de praktijk versturen. 
Wilt u online de gegevens over uw gezondheid bekijken?
Dit is sinds vorig jaar mogelijk door in te loggen op de e-
services als u zich hiervoor heeft aangemeld. U kunt zich
hier alsnog voor aanmelden. Meer informatie vindt u op
huisartsengroepdok11.nl bij onze online diensten.

Nieuwsbrief
Om u op de hoogte te houden van
nieuwe ontwikkelingen in onze praktijk
geven we per kwartaal een online
nieuwsbrief uit. U kunt zich hiervoor
aanmelden op onze website

Laatste nieuws corona & vaccinatie

Inmiddels is de vaccinatie campagne van start
gegaan. Op dit moment verlopen de oproep en de
vaccinaties in de regio Zuid-Holland via de landelijke
GGD. Wij houden u op de hoogte wanneer wij gaan
vaccineren. De vaccinaties zullen gefaseerd gaan
plaatsvinden. U zult hiervoor persoonlijk een oproep
krijgen als u tot de doelgroep behoort.
Meer informatie over de landelijke
vaccinatiecampagne kunt u terug lezen op
Coronavaccinatie.nl 

Huisartsengroepdok11.nl

Uw huisarts kan uw medische
gegevens delen met andere
zorgaanbieders. Bijvoorbeeld als een
andere arts of apotheek uw
medische gegevens nodig heeft om
u snel, goed en veilig te helpen. Het
delen van uw medische gegevens
gebeurt via het Landelijk
Schakelpunt (LSP). Maar alleen als u
dat goed vindt.

Er zijn 2 verschillende manieren om
u aan te melden:
• Optie 1: U vult het bijgesloten
toestemmingsformulier in en geeft
deze af aan uw huisartsenpraktijk
(brievenbus)
• Optie 2: Je geeft toestemming via
volgjezorg.nl, u kunt hiervoor ook de
QR code gebruiken

LANDELIJK SCHAKELPUNT (LSP)

Sluit u nu aan
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