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NIEUWS 
Zoals eerder gemeld is de praktijk per 1 juli overgenomen door twee nieuwe praktijkhouders N. van 
Gils en M. Kappers.  
We zijn al met enkele vernieuwingen bezig: 

- Zo is het team uitgebreid met twee nieuwe assistentes (zie hoofdstukje team).  
- We hebben sinds augustus een nieuwe website. Neem een kijkje op deze website 

www.medizz.nl.  
- Tevens komt er binnenkort een wachtkamerscherm.  
- We gaan in november over op een nieuw huisartsensysteem. Een van de voordelen van dit 

systeem is een betere aansluiting met de apotheken en ziekenhuizen in de regio. Hierdoor 
hebben we een betere kijk op alle medicatie die u voorgeschreven krijgt. 
De overgang naar dit systeem proberen we zo te regelen dat u hier zo min mogelijk last van 
heeft. Helaas is het mogelijk dat we op de dag van overgang 23/24 november moeilijker bij de 
patiëntgegevens kunnen. Onze excuses alvast hiervoor. 

 
 
GRIEPVACCINATIE/CORONA 
Uitnodigingen voor de herhaalprik Covid19 is verstuurd naar alle patiënten tussen 12-60 jaar die ook 
in aanmerking komen voor de griepvaccinatie.  
Wanneer u in aanmerking komt voor een griepspuit ontvangt u per post de uitnodiging hiervoor.  
Dit jaar zullen we de griepvaccinatie geven op 15 november tussen 14.00 - 20.00 uur. 
Als u in aanmerking komt voor de griepprik (60+ en/of met medische indicatie) dan hoeft er niet een 
bepaalde periode tussen te zitten voordat u een covid vaccin wenst te ontvangen. Dit geldt ook voor 
een eventueel pneumokokken vaccin (dit jaar worden mensen opgeroepen geboren in 1953 t/m 1956). 
 
 
TEAM 
We hebben ons team uitgebreid met twee assistentes: Laura en Debby. 
Laura heeft net haar diploma doktersassistente behaald. Debby heeft al 13 jaar ervaring in het vak.  
We zijn blij ze te mogen verwelkomen in ons team. 
 
 
HERHAALMEDICATIE 
Heeft u van uw specialist een recept ontvangen en wenst u deze te herhalen. Bel dan naar de specialist 
voor uw herhaalrecept. Wij kunnen alleen recepten herhalen die u ook daadwerkelijk van de huisarts 
heeft gehad of waarvan de controles door de specialist zijn gestopt en naar onze praktijk zijn 
overgedragen. Dit doen we om de kans op het herhalen van foutieve doseringen en medicatie zo klein 
mogelijk te maken. 
 
 
 

http://www.medizz.nl/


 
 
 
HOE KUNT U DE PRAKTIJK BEREIKEN:   

• We zijn elke dag telefonisch bereikbaar van 08.00 uur - 10.00 uur, 10.30 uur - 13.00 uur, 13.30 
uur - 17.00 uur. Voor het maken van een afspraak vragen we u bij voorkeur te bellen in de 
ochtend. Een consult duurt standaard 10 minuten. Heeft u meer dan één klacht te bespreken, 
maak dit dan kenbaar bij het maken van uw afspraak. We plannen dan meer tijd in. 

 
• Wanneer u om fysieke redenen niet naar de praktijk kunt komen, kunt u een visite aanvragen 

tussen 08.00 uur – 10.30 uur  
 

• Voor uitslagen kunt u bellen na vijf werkdagen tussen 14.00 – 16.30 uur. Dan is uw uitslag 
zeker bekeken en is er overleg geweest tussen de huisarts en de assistente. 

 
• Voor de vragen die u ’s ochtends gesteld heeft aan de assistente,  kunt u terugbellen tussen 

15.00 – 16.30 uur. 
 

• Medicatie: u kunt uw herhaalrecept aanvragen via de receptenlijn (073-6411931 optie 2) of 
via de mail (ga naar onze website www.medizz.nl kopje recept). De apotheek heeft twee 
werkdagen de tijd nodig om uw recept klaar te maken. Bestel dus uw recept op tijd. 

 
Algemeen telefoonnummer:  073 641 1931 (nederlands toets 2 / engels toets 3) 
Spoednummer:   073 641 1931 toets 1 
Visite aanvraag:   073 641 1931 (vóór 10.30 uur aanvragen)  
Herhaalrecept:     073 641 1931 toets 2 en toets 2 of via www.medizz.nl/recept 
 
 
Namens het team Huisartsenpraktijk Medizz 
 
N. van Gils   
M. Kappers 
Ilse Kusters 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Volgende nieuwsbrief december 2022. 
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