Nieuwsbrief

Visites
U kunt voor 11.00 uur een visite
aanvragen wanneer u hulp nodig
heeft en om medische redenen
niet zelf naar de praktijk kunt
komen. Als u spoedig na thuiskomst
ons bezocht wilt worden kunt u
dit ook doorgeven.

Mondkapje

April 2021

Corona-vaccinatie

Mijngezondheid.net

Start en snelheid van vaccineren zijn
continue aan veranderingen
onderhevig. Via de volgende websites
leest u de meest actuele informatie.
www.rivm.nl Www.rijksoverheid.nl
Zodra u in aanmerking komt voor de
vaccinatie ontvangt u een oproep
van de gdd of van uw huisarts.

Mijngezondheid.net is uw persoonlijk
zorgdossier op internet en biedt u de
mogelijkheid gezondheidszaken makkelijk
te regelen. U kunt op het portaal een
afspraak noteren in de agenda van uw
huisarts of u stelt uw huisarts een vraag.

Het dragen van een mondkapje in

Afwezigheid artsen

de praktijk is verplicht voor

Geen afwezigheid m.b.t. de maand April

iedereen boven de 12 jaar.

Privacy

Aanwezigheid Artsen

Om u privacy te beschermen

Boxtel

verzoeken we u vriendelijk om niet

Frans vroom & Eline de Keijzer
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aan de balie te komen voor het
maken van afspraken of het
opvragen van een uitslag.

Nhg-Praktijkaccreditatie
Onze praktijk is geaccrediteerd.
Hier zijn wij trots op!
We hebben het kwaliteitscertificaat mogen ontvangen.

POH-GGZ

psychologische vragen of klachten.

Ochtend bellen
Voor vragen, afspraken en
uitslagen het verzoek om in de
ochtend te bellen tussen
08:00 uur en 11:30 uur. Zodat wij
de mogelijkheid hebben u goed te
kunnen helpen. Wij kunnen uw
vraag indien nodig tijdens het
middag overleg met de huisarts
bespreken.
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Medgemak app
Wist u dat u ook via de Medgemak app op
uw telefoon zorgzaken kunt regelen. Voor
meer informatie zie onze website/folder.

Spreekuren
● Wij werken met spreekuur op afspraak.
U kunt tussen 8.00 en 11.30 uur
een afspraak maken.
Voor spoedeisende hulp is ons
spoednummer altijd bereikbaar.
● Een consult is bedoeld voor 1 klacht.
Indien u meer klachten wilt bespreken
kunt u dit bij de assistente aangeven.
Er wordt dan indien nodig een
dubbele afspraak gemaakt.
● Wilt u telefonisch overleg met de arts,
dan kunt u 's ochtends bij de
assistente een afspraak maken
voor het telefonisch
terugbelspreekuur.

Telefoonnummers
Praktijknummer: 0411-673598
voor spoed kiest u een 1.
● Het praktijknummer is bereikbaar op
werkdagen van 8:00 tot 11:30 uur en
Van 14:00 tot 17:00 uur
● De spoedlijn keuze 1 is bereikbaar op
werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur.
ALLEEN VOOR SPOEDGEVALLEN !
● Voor spoedgevallen na 17:00 uur en
voor 8:00 uur, in het weekend of op
feestdagen belt u de huisartsenpost.

Huisartsenpost: 088-8765050

Kijkt u ook eens op onze website: www.leendersenvanriel.uwartsonline.nl
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Huisartsen overleg
Tussen de middag van 11:30 tot
14:00 is de praktijk gesloten.
Dit is i.v.m. overleg huisartsen
en de lunch. Wij verzoeken u
voor niet dringende zaken hier
rekening mee te houden.

Corona

Bloedafname op afspraak

I.v.m. de corona situatie, verzoeken we u
zoveel mogelijk uw vraag telefonische
te stellen, zodat de assistente een

Let op! Maak eerst een afspraak
voor bloedafname en/of materiaalafgifte
Via: www.jbz.nl/prikafspraak of bel

goede triage uit kan voeren. Het verzoek
aan u om NIET naar de praktijk te
komen, als u geen afspraak heeft.

(073) 553 36 99
U krijgt een e-mail of brief waarin staat:
● de datum en tijd van de afspraak
● hoe u de afspraak kunt verzetten of
afzeggen
● wat u moet doen als u komt
de trombosedienst:
- Liduina ziekenhuis
ma t/m vr van 8:00 – 16:45uur

No show tarief
Urinecontrole
Indien u klachten van een
blaasontsteking heeft kunt u
dit telefonisch met de assistente
te bespreken. Dit geldt niet voor
mannen en kinderen. Urine
controle is dan wel van belang.
U kunt urine afgeven in de
ochtend bij de assistente in
Boxte. Bij voorkeur voor 11.30uur.

SOH
De SOH (spreekuur Ondersteuner
Huisarts) ondersteunt de huisarts
bij zijn/haar werkzaamheden door
zelfstandig patiënten op haar
spreekuur te zien. Ilse is speciaal
opgeleid om diverse aandoeningen
en klachten zelfstandig te
behandelen. Indien nodig
raadpleegt zij de huisarts. Ook
kan het zijn dat u haar ziet op uw
cvrm of osteoporose afspraak.

Stagiaires
Om ook in de toekomst voldoende
Doktersassistentes / praktijkondersteuners somatiek op de markt

Om het aantal niet nagekomen afspraken
terug te dringen hanteren wij volgens de
vastgestelde richtlijnen van de LHV het
wegblijftarief voor patiënten die zonder
melding niet verschijnen op het een afspraak.
Beeldbellen
Wanneer u niet uiterlijk 24 uur van te voren
de afspraak afzegt, zijn wij genoodzaakt
Wist u dat u ook kunt beeldbellen met
kosten in rekening te brengen.
uw huisarts of praktijkondersteuner?
Meer informatie zie onze website.
Voor meer informatie kunt u contact

Praktijkassistente
Naast het maken van afspraken kunt u
bij de assistente op afspraak terecht voor:
● aanstippen van wratten
● verbinden van wonden
● oren uitspuiten
● hechtingen verwijderen
● zwachtelen / tapen
● injecties geven
● bloeddruk meten
● het nakijken van urine
● maken van uitstrijkjes

Assistente:
Diana Wijnakker - Crienen
Ilse de Jong - van der Paauw
Linda Vugs
Eva van Hattem
Carla van Zon - Balvers
Bernice van der Plas

te willen hebben is het belangrijk
studenten een stageplaats te
bieden. In onze praktijk zijn daarom
ook regelmatig stagiaires
in opleiding werkzaam.
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opnemen met de praktijk.

Praktijkondersteuner
Christine en Erica zijn
praktijkondersteuners somatiek
Zij begeleiden patiënten met Diabetes
Mellitus en/of hart en vaatziekten.
Tevens doen zij longfunctie-onderzoek
en richten zij zich op ouderenzorg.

Mgn registreren
Als u zich nog niet heeft geregistreerd op
uw mgn portaal dan kunnen wij helaas niet
met u mailen. Dit is bijvoorbeeld wel prettig
mochten wij u bijv. telefonische niet kunnen
bereiken. Aan u het verzoek om u eenmalig
te registreren om mijngezondheidsnet.

Huisartsen
Dhr. J.J.M. Leenders
Dhr. B.P.J.J. van Riel
Mevr. H.M. Loomans
Mevr. E.M Paulides

Praktijkadressen
Bosscheweg 5
5281 AE Boxtel
(correspondentieadres)
Dorpsstraat 5a
5296 LT Esch

