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HUISARTSENGROEP 

Parallelweg 11 
AlblasserdamHuisartsengroepdok11.nl

Opvolging huisartsenpraktijk de Folter door huisartsen L. van der Klift & K. Gelsema

Huisarts, 
mw. K. Gelsema  

Vanaf 2 november komt huisarts mw. L. van der
Klift weer terug van haar
zwangerschapsverschapverlof.

Zij werkt op elke dinsdag, woensdag en vrijdag.  

Praktijknieuws
Afscheid huisarts Mw. de Folter-Maaskant
Opvolging van de praktijk
Landelijke griepvaccinatie
Corona update
3 goede vragen

PENSIOEN

HUISARTS MARLEEN DE FOLTER-MAASKANT HANGT HAAR STETOSCOOP AAN DE WILGEN

Huisarts, 
mw. L. van der Klift

Na 31 jaar huisarts te zijn geweest in Alblasserdam, beëindig ik per 1 november 2021
mijn praktijk. Ik heb altijd met veel plezier dit mooie, intensieve werk als huisarts
gedaan.  Voor het vertrouwen dat u in mij heeft gesteld ben ik u zeer dankbaar.

Tot 2008 heb ik als solistisch huisarts gewerkt in goede samenwerking met de
andere huisartsen in Alblasserdam. Nadien maakte ik deel uit van de
Huisartsengroep Dok 11, met een fijne onderlinge samenwerking tussen de artsen,
doktersassistentes en POH’s.

Vanaf 1 november 2021 wordt de praktijk voortgezet door mevrouw L. van der Klift en
mevrouw K. Gelsema, aan wie ik de huisartsenzorg graag toevertrouw.

Wij zijn heel blij dat vanaf 1 november huisarts
mevrouw K. Gelsema ons team komt versterken.
Zij heeft de afgelopen maanden het  
 zwangerschapsverlof van mw. huisarts L. van der
Klift waargenomen.

Zij werkt op elke maandag en donderdag. 
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 Als u naar de arts gaat voor onderzoek of behandeling,
heeft u altijd meerdere mogelijkheden waaruit u kunt
kiezen. Welke behandeling of welk onderzoek het beste
bij u past, hangt van een aantal zaken af.
Het is belangrijk om samen met uw arts deze zaken op
een rijtje te zetten. Dit kunt u doen door 3 goede vragen
te stellen. Samen met uw arts kunt u vervolgens
beslissen welk onderzoek of behandeling het beste bij u
past.
Op deze site vindt u achtergrondinformatie en
materialen. U leest ervaringen van anderen en u kunt
ook zelf reageren. 

CORONA UPDATE

Wanneer krijg ik mijn derde vaccinatie? 
 Een deel van de mensen met een ernstige afweerstoornis kan
met een derde vaccinatie een betere bescherming tegen het
coronavirus krijgen. Het gaat uitsluitend om mensen die onder
behandeling zijn van een medisch specialist. Deze mensen
worden vanaf oktober door de specialist uitgenodigd voor
vaccinatie bij de GGD. Als u niet meer bij een specialist onder
behandeling bent, komt u dus niet in aanmerking voor een
derde vaccinatie.
voor meer informatie op onze website klik hier

LSP AANMELDEN

Sluit u nu aan

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.
Aanmelden klik hier

ONLINE DIENSTEN 

uw zorg online

Veel van uw zorgzaken kunt u gemakkelijk zelf
online regelen. Dit kan met de Uw Zorg online
app en via de website van uw zorgverlener. Zo
kunt u online herhaalrecepten aanvragen,
vragen stellen, afspraken boeken en altijd uw
medische gegevens inzien. Thuis of onderweg,
wanneer het u uitkomt.
Aanmelden klik hier

Nieuwsbrief

Om u op de hoogte te houden van nieuwe
ontwikkelingen in onze praktijk geven per
kwartaal een nieuwsbrief uit. 

Afmelden klik hier

Huisartsengroepdok11.nl

Op 13 en 14 oktober heeft de griep- en
pneumococcenvaccinatie plaatsgevonden op onze praktijk.
Alle patienten boven de 60 jaar en met een medische
vaccinatie hebben hiervoor een uitnodiging gekregen.
Indien u de vaccinatie nog niet heeft gekregen door
omstandigheden is er een mogelijkheid om op 26-10 van 
14 tot 16 uur de vaccinatie alsnog op onze praktijk te krijgen.
Vergeet niet uw oproepbrief mee te nemen.

3 GOEDEVRAGEN

Waarom 3 goede vragen?

LANDELIJKE GRIEPVACCINATIE

Huisartsengroep DOK 11
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