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Jos en Janneke (huisartsen)

Het einde is in zicht!
Na ruim 3 jaar van het onderzoeken van 
mogelijkheden, ontwerpen en bouwen 
is het einde in zicht. De bouw van onze 
Dorpspraktijk Vinkel is bijna klaar. Waar 
jullie de bouw aan de buitenzijde tot op 
de voet hebben kunnen volgen, blijft de 
binnenkant buiten jullie gezichtsveld. Als je 
benieuwd bent hoe de bouw en inrichting 
binnen verloopt, kun je dit volgen via 
www.dorpspraktijkvinkel.nl. Daar worden 
regelmatig foto’s geplaatst.

Ook vind je op deze site de verschillende 
disciplines die samen met ons de 
Dorpspraktijk zullen bemannen. In de vorige 
Echo stelden logopediste Bij Jill, Thuiszorg 
Jozefoord, Verloskundigenpraktijk Belle 
Vie, Talent! Psychologie en Apotheek 
Maasdonk zich al aan jullie voor. In deze 
Echo lezen jullie meer over Thuiszorg 
Pantein, Praktijk de Spil en Ergotherapie 
Praktisch.

Helaas kunnen we in verband met 
de huidige Corona crisis geen groot 
openingsfeest houden waarbij we jullie 
met trots De Dorpspraktijk hadden laten 
zien. We balen hier enorm van en zoeken 
nog naar een alternatief…

groeten,
Jos & Janneke

(medische) informatie en andere zaken ...

Update Corona vaccin
Het is nog niet duidelijk met welk vaccin 
en wanneer we als huisartsen gaan starten 
met vaccineren. Ook wordt er nog volop 
nagedacht over welke groepen patiënten 
door de huisarts gevaccineerd gaan 
worden, en wie naar centrale priklocaties 
van de GGD mogen komen. Dit hangt af van 
de beschikbaarheid en de bewaarcondities 
van de verschillende vaccins. Wij bepalen 
niet zelf wie er als eerste in aanmerking 
komt voor het vaccin. We zijn hierbij 
gebonden aan de richtlijnen van het RIVM. 
Het heeft geen zin om ons te bellen om 
voorrang te krijgen. 

Wij zijn er klaar voor om zodra we groen 
licht krijgen de vaccins te bestellen en de 
uitnodigingen te versturen aan de groep 
die als eerste in aanmerking komt. We 
houden jullie op de hoogte!

We staan als huisartsen volledig achter 
het vaccin. Het vaccineren van een zo 
groot mogelijke groep Nederlanders, zal er 
uiteindelijk voor zorgen dat we deze crisis 
te boven komen. Ons advies is dan ook 
om zodra je voor het vaccin in aanmerking 
komt gehoor te geven aan deze oproep.

Met veel enthousiasme kijken wij uit naar 
deze samenwerking!! 

Ergotherapie Praktisch
Sinds 2019 werken we samen met de 
medische- en paramedische collega’s 
van Vinkel om samen voor mensen een 
betere kwaliteit van leven te bereiken. 
Onze praktijk richt zich op de doelgroep 
volwassenen en kan mensen helpen op 
verschillende gebieden. Mensen die langer 
(en veiliger) thuis willen blijven wonen 
ondanks gezondheidsproblemen, of voor 
meer zelfstandigheid in en rond het huis, 
bij activiteiten die belangrijk zijn voor die 
persoon. We zijn ook gespecialiseerd in het 
helpen om een (beter) evenwicht tussen 
belasting en belastbaarheid te bereiken 
(bij chronische vermoeidheid en/of pijn, 
Burn-Out, COVID, etc). In dat verband 
begeleiden we mensen om meer te halen 
uit hun energie en fysieke mogelijkheden.
Samen met de andere disciplines 
kunnen we een efficiënt en aangepast 
programma bieden, waarbij de cliënt 
centraal staat. We kijken uit naar een 
nog mooiere samenwerking vanuit het 
gezondheidscentrum in Vinkel, waar we 
dichterbij elkaar kunnen komen.
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Wijkteam Geffen-Nuland-Vinkel Pantein, 
niet zomaar thuiszorg

Vanaf 1 maart 2021 is het wijkteam van 
Thuiszorg Pantein een van zorgaanbieders 
in ‘de dorpspraktijk’. Dit is de plek waar 
we dagelijks aanwezig zijn en samen met 
de huisartsen en andere disciplines gaan 
kijken hoe we meer kunnen samenwerken 
en de cliënt de beste zorg kunnen bieden. 
Heeft u zorg nodig? Wij zijn er graag voor 
u. U kunt bij het wijkteam Geffen-Nuland-
Vinkel terecht voor: 
• Persoonlijke verzorging
• Verpleging
• Terminale zorg 
• Specialistische verpleging 
• Thuisbegeleiding

Bent u nieuwsgierig en wilt u meer weten? 
Bel of mail ons gerust. Wij gaan graag met 
u in gesprek. 
U kunt ons dagelijks bereiken tussen 7.00 
-23.00 uur op T 06 104 229 74  en tussen 
23.00-07.00 uur op 0900-8803 of mailen 
Geffen-nuland-vinkel@pantein.nl. Kijk ook 
op www.thuiszorgpantein.nl

Praktijk SPIL
Praktijk SPIL werkt met orthopedagogen 
die gericht zijn op het welzijn van kinderen 
in hun gezin en school. We willen snel 
antwoord geven op vragen naar de 
oorzaken van leer- en gedragsproblemen 
bij kinderen. Dat doen we met diagnostiek 
en/of een behandeling.
Is uw kind vaak boos, overprikkeld, heeft 
het veel moeite om zich te concentreren, 
is er een vermoeden van begaafdheid, is 
er sprake van angst, trauma of specifieke 
leerproblemen? We willen graag 
met ouders, leerkrachten en andere 
betrokkenen samenwerken om uw kind 
verder te helpen in de ontwikkeling. 

We kijken uit naar de samenwerking 
met meerdere zorgverleners in het 
zorgcentrum. Samen komen we altijd 
verder!


