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Nieuwsbrief van 

Huisartspraktijk van den Berg 

 

Algemeen 
Beste lezer, 
In onze praktijk zijn veel veranderingen gaande.  
Middels deze nieuwsbrief brengen wij  u hiervan op de hoogte. 
 

Griep/pneumokokken prikken 
Wij houden donderdag 3 november onze griepprikdag. Indien u 
hiervoor in aanmerking komt, krijgt u de 2de week van oktober 
een uitnodigingsbrief. Dringende verzoek van ons: houdt u zich 
aan de datum en het tijdstip op de oproep. Neem de brief mee 
naar het prikmoment en kom niet te vroeg en niet te laat! 
Dank voor uw begrip. 

 
Personeel  
Sinds juli is Yvette Keemink ons team als waarnemend huisarts 
komen versterken en zal u Sheila als assistente aan de telefoon 
of op het assistente spreekuur kunnen treffen. Zij volgt bij ons de 
opleiding tot doktersassistente. 
 

Patiënten panel 
Op advies van de NPA (Nederlandse praktijk accreditatie) hebben 
wij de jaarlijkse schriftelijke enquête in een fysiek jasje gegoten. 
Een aantal patiënten van verschillende achtergronden, leeftijd 
e.d. worden door ons uitgenodigd. Met hen gaan we over 
verschillende onderwerpen, die voor u als patiënt van belang 
zijn, in gesprek en hopen zo op bruikbare ideeën die aan een 
verbetering van de kwaliteit van zorg kunnen bijdragen. 
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Patiënten portaal/HRA app 
Wij hebben gemerkt dat communicatie tussen patiënt en arts, 
assistente of praktijkondersteuner via e-consulten zeer goed 
verloopt. Heel veel patiënten hebben zich daarvoor al aangemeld 
bij het patiënten portaal en hebben de HRA-app hiervoor 
gedownload. 
Wij gaan vanuit de praktijk steeds vaker via deze weg met u 
communiceren. Dit is tenslotte de toekomst. Het is dus belangrijk 
dat u zich hiervoor ook gaat aanmelden. Hoe dit aanmelden gaat, 
leest u op onze website onder het kopje contact -> patiënten. 
 
 
u kunt op deze manier : 
uw medicatielijst inzien 
herhaal recepten aanvragen 
vragen stellen door middel van een eConsult 
eConsult overzicht inzien 
afspraken overzicht inzien 
en gegevens over de praktijk lezen. 
 
Meld u zich ook aan?! 
 

Afwezigheid dokter van den Berg 

De komende 2 jaar volgt dokter van den Berg een opleiding tot 
kaderarts naast de studie tot opleider voor huisartsen in opleiding. Ook 
is hij nauw betrokken bij de organisatie voor de regio GGZ. Hierdoor zal 
hij minder vaak werkzaam zijn op de praktijk. 
 

 
 
 
  

 


