Jos en Janneke (huisartsen)
(medische) informatie en andere zaken ...
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START bouw dorp

Zoals jullie wellicht al in de gaten hebben
zijn de activiteiten aan de Lindenlaan 28 nu
echt begonnen. Na ruim 3 jaar voorbereiding
hebben we op Valentijnsdag bij de notaris
de handtekening mogen zetten. Wij zijn
ontzettend blij want we kunnen eindelijk
beginnen! Dorpspraktijk Vinkel gaat er
komen.
Wij hebben zo goed mogelijke afspraken
gemaakt met bouwbedrijf Martijn van
den Braak om de overlast voor jullie als
Vinkelnaren tot het minimale te beperken. Er
zal op het kerkpleintje een kleine bouwopslag
komen wat zicht vanuit de beukenlaan richting
de Lindenlaan iets zal belemmeren. Deze
bouwopslag is helaas noodzakelijk en wordt
in overleg met het kerkbestuur geplaatst.
Zijn er desondanks zaken waar je last van
hebt of zie je dingen gebeuren (m.n. in het
weekend en buiten kantooruren) die niet
thuis horen op een bouwterrein, schroom
niet om ons direct te contacteren op nummer
0735323427. Een email sturen is nog vlugger:
jvandersande@huisartspraktijkvinkel.nl
Wij rekenen op uw begrip zodat we samen
met jullie op 1 maart 2021 de nieuwe
dorpspraktijk kunnen openen!
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per 1 maart
Zoals in de vorige echo al werd
aangekondigd zal de komende 15
maanden een extra dokter werkzaam
zijn in onze huisartspraktijk. Zij heet
Joy van Vugt en is in opleiding tot
huisarts. Deze Brabantse heeft na
haar basisopleiding een aantal jaar
gewerkt in diverse instellingen en
daarbij de wens telkens gekoesterd
om huisarts te worden. Deze
opleiding duurt voor haar nog eens
extra 3 jaar. Het eerste jaar van deze
opleiding zal plaatsvinden in Vinkel waarbij Jos
haar vaste begeleider gaat worden. Wij hopen
ons enthousiasme en onze kennis volop over
te gaan dragen aan deze huisarts in spé. Zij
zal werken onder supervisie van ons beiden.
Met name in het begin worden alle patiënten
met de eigen huisarts nabesproken. Joy heeft

Mocht u desondanks liever uw eigen huisarts
willen spreken, is en blijft dit geen enkel
probleem. Kortom: een nieuwe uitdaging!
Het is volkomen nieuw voor ons, dus wij
horen graag mocht het onverhoopt niet
lekker lopen.

MedGemak-app

voor op je tablet of smartphone
Heeft u hem al geïnstalleerd op uw telefoon?
Al geruime tijd heeft u bij Huisartspraktijk
Vinkel de mogelijkheid om via een beveiligde
digitale weg te communiceren met ons.
Door u aan te melden via onze website voor
Mijngezondheid.net kunt u gedeeltes
van uw dossier inzien, laboratoriumuitslagen bekijken, een e-consult
met uw arts hebben, afspraken
inplannen, medicatie herhalen en
uw gegevens wijzigen.
Om het u nog makkelijker te maken
is nu ook de Medgemak App gratis
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haar basisartsdiploma afgerond en is dus arts.
Zij mag daarom zelf medische beslissingen
maken over diagnosen, verwijsbrieven,
medicijnen etc. Dit is een
wezenlijk verschil met de uw
bekende coassistent. In de
volksmond wordt deze functie
ook wel HAIO [spreek uit als
HAAAJOO] genoemd, dit staat
voor “huisarts in opleiding”.
Onze assistenten zullen haar
zo veel mogelijk betrekken
bij de patiëntenzorg en u
uitnodigen om ook bij haar op
het spreekuur te komen.

beschikbaar met nog meer mogelijkheden.
U kunt de App downloaden via uw Appstore.
Heeft u zich nog niet aangemeld voor
Mijngezondheid.net dan kunt u dit doen via
onze website www.huisartspraktijkvinkel.nl.
Na uw verzoek maken wij uw dossier gereed
voor inzage.
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