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HUISARTSENGROEP 

Parallelweg 11 
Alblasserdam

Huisartsengroepdok11.nl

Nieuwe doktersassistente
Hoi! Ik ben Öznur! 
Vanaf 6 januari zult u mij op de donderdagen
en vrijdagen in de praktijk zien!
Ruim 15 jaar oefen ik het prachtige beroep van
doktersassistente uit. 
Naast doktersassistente ben ik ook triagiste bij
de Huisartsenpost van Maasstad ziekenhuis in
Rotterdam.
Ik vind mijn werk ontzettend mooi, leuk en
dankbaar! 

Ik voel me erg welkom en geaccepteerd in het
warme team van de praktijk, ik hoop dan ook
een warme en vertrouwelijke band met de
patiënten en collega’s op te bouwen!

Praktijknieuws
Drukte in de huisartsenpraktijk
Nieuws
Praktijk enquête
Wist u dat
Keuze hulp maagklachten
Andere medicijnen bij diabetes type 2 

DRUKTE IN DE HUISARTSENPRAKTIJK
Grote kans dat u het al eens heeft gelezen of gehoord in de media, het is druk in de huisartsenpraktijk. Alle
huisartsenpraktijken hebben te maken met uitval door ziekte en problemen om personeel te vinden voor vervanging of
uitbreiding. Daarnaast is er meer behoefte om de huisarts te spreken door een combinatie van het grote aantal
Coronabesmettingen en patiënten die lang gewacht hebben contact op te nemen met de praktijk maar dat nu alsnog doen.
Aan de andere kant is voor u als patiënt de kans groot dat u ook last heeft van de aanhoudende Coronapandemie en alle
maatregelen die in reactie daarop worden genomen. Zo probeert iedereen positief te blijven, maar dat lukt niet altijd.
Wij als praktijk merken dat veel van onze patiënten het moeilijk hebben en wij proberen er alles aan te doen iedereen zo snel
mogelijk te helpen. Het kan echter wat langer duren dan u zou willen om een afspraak te maken met één van onze
zorgverleners.
Wij vragen uw begrip daarvoor.

Praktijkenquête:
bereikbaarheid van uw praktijk 

We proberen onze huisartsenpraktijk en
huisartsenzorg zo goed mogelijk af te stemmen op de
wensen van de patiënten.
Om meer duidelijkheid te krijgen over de telefonische
bereikbaarheid van onze praktijk willen wij u een aantal
vragen stellen.
U kunt deelnemen door op deze link te klikken

Deelnemen

https://huisartsengroepdok11.nl/enquete-2/
https://huisartsengroepdok11.nl/enquete-2/
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keuzehulp 

wat u zelf kunt doen bij maagklachten
adviezen kunnen helpen om de klachten minder te 
of uw klachten kwaad kunnen en of er onderzoek
nodig is

Maagklachten komen veel voor. Bijvoorbeeld pijn boven
in de buik (maagpijn), brandend maagzuur en opboeren
van zuur eten of drinken.
Meestal kunnen deze klachten geen kwaad. En gaan ze
vanzelf over.
Met de keuzehulp Maagklachten komt u erachter:

Klik hier om de keuzehulp te bekijken

CORONA UPDATE

Versoepelingen

Gelukkig zien we een afname in het het aantal
ziekenhuisopnames door corona. Het aantal
besmettingen blijft momenteel echter nog wel steeds
hoog. Onze praktijk volgt de versoepelingen zoals deze
dooroverheid zijn doorgevoerd.

U kunt deze terug vinden op

Alles kan weer open in 3 stappen

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

Controle blaasontsteking

Ramadan en gezondheid

Na de praktijkovername van huisarts mw. de Folter is het
telefoonnummer is ongewijzigd gebleven 078 6995996.

U kunt als u denkt dat u een blaasontsteking heeft uw
urine langs brengen. U hoeft daarvoor geen afspraak te
maken. Het beste is om  de allereerste ochtendurine op te
vangen en deze direct, binnen 2 uur , bij ons in te leveren.
Mocht dit niet lukken dan moet de urine in de koelkast
bewaard worden.

De meeste moslims vinden vasten tijdens de ramadan
belangrijk.
Voor mensen met een ziekte kan vasten
gezondheidsproblemen geven.
Gebruikt u medicijnen? Stop er niet plotseling mee.
Overleg met uw huisarts. De medicijnen zijn vaak aan te
passen.
Heeft u diabetes? Meedoen aan de ramadan geeft dan
risico’s. Laat u bij diabetes goed begeleiden door uw
huisarts.
Informatie op thuisarts klik hier
 

WAT TE DOEN ALS U LAST HEEFT
VAN UW MAAG?

ANDERE MEDICIJNEN 
BIJ DIABETES TYPE 2 

bron thuisarts.nl

 volgjezorg..nluwzorgonline.nl

WIST U DAT

Telefoonnummer praktijk Gelsema van der Klift

SGLT-2-remmer

Voor sommige mensen met diabetes type 2 is het beter
om andere medicijnen te gaan gebruiken. Het gaat om
mensen met diabetes die ook een ziekte van hart,
bloedvaten of nieren hebben (gehad). Bijvoorbeeld een
hartaanval, een beroerte, nierschade of hartfalen. 

Heeft u diabetes type 2 en een ziekte van hart,
bloedvaten of nieren? En gebruikt u al medicijnen om
uw bloedsuiker goed te houden?
Dan kan het zijn dat uw medicijnen gaan veranderen.
Heeft u hier vragen over? Bespreek ze met uw huisarts
of praktijkondersteuner.

HUISARTSENGROEP DOK11
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