Jos en Janneke (huisartsen)

(medische) informatie en andere zaken ...
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Dat we de afgelopen 2 maanden ongeveer
2x zo hard hebben moeten werken om
alle grieppatiënten te zien.
Dat ik trots ben op mijn werknemers dat
ze dit allemaal hebben gestroomlijnd.
Dat ik dit soort toestanden in mijn 10
jarige carrière als arts nog nooit heb
meegemaakt.
Dat 80% van deze gevallen licht
teleurgesteld is in ons aanbod
Dat de huisdokter zich onmachtig voelt
tijdens de griepepidemie.
Dat dokter graag de patient beter wil
maken maar dat er niets voor is. Het
betreft een virus en daar moet het lijf
antwoord op krijgen.
Dat Guus ook de griep heeft gehad en dat
wij ook blij waren met onze huisarts.
Dat desondanks voor sommige onder
ons (kleine kindjes en de ouderen) een
ziekenhuisopname onafwendbaar was.
Dat ziekenhuis compleet overspoeld
werden door te weinig beschikbare
bedden, te veel zieke patiënten en te
weinig personeel.
Dat de wachttijd aan de telefoon op de
huisartsenpost opliep tot wel 55 minuten.
Dat de griepspuit dit jaar minder goed
werkte dan onze erwtensoep.
Dat wij dit jaar opnieuw een poging doen
om u het beste griepvaccin te geven.
Dat wij in september iedereen oproepen
die in aanmerking komt voor zo’n
griepvaccin.
Dat of u in aanmerking komt afhangt van
uw medische voorgeschiedenis of leeftijd.
Dat als je dit jaar 60 jaar wordt… ook een
uitnodiging zult krijgen in september
Dat wij graag zeer op tijd horen of u afziet
van vaccinatie
Dat ieder niet opgehaald vaccin namelijk
de praktijk ruim 4 euro kost.
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Dat indien u niet komt opdagen zonder
afmelding wij al die lekkere soep zelf
moeten opeten.
Dat onze facebookpagina goed gelezen
wordt ondanks dat ik zelf nog nooit op
facebook heb gezeten.
Dat veel vragen over het afgelopen
griepseizoen zijn beantwoord via ons
digitaal patiënten portaal:
www.mijngezondheid.net
Dat dit een fijn medium is om inzicht
te krijgen in uw medisch dossier, mits u
ouder dan 16 jaar bent.
Dat een vraag stellen aan uw dokter nog
nooit zo laagdrempelig is geweest.
Dat dit de toekomst is en ik verwacht dat
we over 5 jaar niets anders meer weten.
Dat iedere aanmelding nog steeds 50
eurocent waard is voor de KIKS.
Dat inmiddels al 300 Vinkelnaren “lid”
zijn.
Dat dit dossier supergoed beveiligd is met
behulp van de DigiD.
Dat men meer informatie kan krijgen over
mijngezondheid.net op onze website:
www.huisartspraktijkvinkel.nl
Dat wij op 18 april aanstaande in ‘t Zijl
zijn om u te helpen bij al jullie vragen
(bijvoorbeeld bij het inloggen in je eigen
dossier)

•
•
•
•
•
•
•

Dat deze avond begint om: 19:15 uur
Dat iedereen mag komen van 16 tot 94 en
ook nog een bakje koffie krijgt.
Dat als je in het bezit bent van een DigID
deze mee mag brengen.
Dat we ook kunnen helpen om een
persoonlijke Digid aan te vragen
Dat we hopen op een goede opkomst!
Dat we erg blij zijn met lente!
Dat we erg blij zijn om voor jullie te
dokteren… ook al snottert iedereen wat
af!
Groetjes
Jos van der Sande

Kennismaking
mijngezondheid.net

woensdag 18 april
Locatie: ’t Zijl
Aanvang: 19:15 uur
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