Nieuwsbrief – JULI 2022
NIEUWS
Het zal u niet ontgaan zijn dat per 1 juli de praktijk op de Frans Fransenstraat is overgenomen en dat
de locatie op de Copernicuslaan door huisartsenmaatschap West is overgenomen. Achter de schermen
zijn we druk bezig om de overname zo soepel mogelijk te laten verlopen. In deze nieuwsbrief stellen
de nieuwe artsen zich aan u voor en ziet u een weergave van het huidige team. Daarnaast willen wij u
op de hoogte brengen van enkele (aankomende) veranderingen in de praktijk.
-

Mocht u in het ziekenhuis uw huisarts door moeten geven dan is dit Drs. N. van Gils.

-

De komende periode zullen wij een nieuwe website lanceren op het bekende webadres
www.medizz.nl
Via de nieuwe website kunt u via uw-zorg-online herhaalrecepten aanvragen en online
afspraken inplannen. De functie online afspraken inplannen werkt op de oude website helaas
niet.
In de komende jaren willen we meer gebruik gaan maken van online platforms om onder
andere ook een e-consult mogelijk te maken. We zullen u hiervan op de hoogte houden via de
website en via de nieuwsbrief.

-

De drukte aan de telefoon is bij ons bekend en is een belangrijk punt van aandacht. Wij
proberen de komende periode het vaste assistententeam uit te breiden. Er staat reeds een
vacature online. Helaas is het ook voor ons lastig om, zeker in de zomerperiode, voldoende
personeel te vinden.

-

Veranderde bereikbaarheid. Wij zijn bereikbaar tussen 08.00-10.00; 10.30-13.00; 13.30-17.00.
In de tussengelegen tijd zijn wij vanzelfsprekend wel bereikbaar voor spoed.

PRAKTIJKHOUDERS
Vanaf 1 juli zijn de nieuwe praktijkhouders de heer N. van Gils en mevrouw M. Kappers.
Zij zullen zich kort aan u voorstellen.
Mijn naam is N. van Gils. Ik heb mijn studie geneeskunde te Rotterdam gedaan, waar ik in 2011 ben
afgestudeerd als arts. Na een jaar ziekenhuiservaring opgedaan te hebben bij de Interne Geneeskunde,
ben ik in 2012 te Rotterdam de huisartsenopleiding ingestroomd. In 2015 heb ik deze afgerond en ben
toen teruggegaan richting Brabant.
Ik woon met mijn Argentijnse vrouw en onze drie zoons sinds 2018 in Den Bosch. Thuis spreken we
Nederlands, Spaans en Engels.
Na verscheidene jaren als waarnemer in diverse huisartspraktijken in de regio van Den Bosch te
hebben gewerkt, wilde ik zelf een eigen praktijk om de mooiste zaken die ik ben tegengekomen daarin
samen te voegen. Deze wens van een eigen praktijk is sinds juli 2022 gerealiseerd met de overname
van Medizz. Nu willen we met ons team de praktijk uitbouwen tot het centrum waar al dat goede in
samenkomt.
Mijn naam is M. Kappers. Na de opleiding geneeskunde in Utrecht heb ik een jaar als arts in opleiding
op de afdeling cardiologie gewerkt van het Diakonessenziekenhuis in Utrecht. Na dit jaar ben ik

begonnen aan de huisartsopleiding in Nijmegen, deze opleiding heb ik in 2018 afgerond. Ik woon
samen met mijn man en twee zoons (3 jaar en 5 maanden) in Vught.
Ik heb als huisarts in verschillende praktijken in de regio Den Bosch mogen waarnemen. Ik heb altijd
de wens gehad om een eigen praktijk te mogen overnemen. De band die je als vaste huisarts met
patiënten kunt opbouwen, zie ik als een van de mooiste onderdelen van dit vak. Ik hoop samen met u,
met de voor u bekende assistentes en praktijkmedewerkers, een goede tijd tegemoet te gaan. Ik heb
er alle vertrouwen in en kijk er naar uit om u te leren kennen.
TEAM
De praktijkhouders werken respectievelijk ieder 4 en 3 dagen. Daarbij werkt onze vaste waarnemend
huisarts M. Dicker 2 dagen per week. Hij is al enkele jaren verbonden aan deze huisartsenpraktijk.
De assistentes op dit moment zijn Anne-Marie en Britt. We hebben nog een vacature voor een
doktersassistente. Hopelijk wordt deze snel opgevuld waardoor ons team compleet is.
Onze praktijkondersteuners Somatiek, die vooral patiënten met astma, diabetes, CVRM en COPD zien,
zijn Najat en Tanja. Verder werkt er bij ons een praktijkondersteuner GGZ Bregje.
Tevens is er 1 dag per week een POH GGZ jeugd aanwezig. Deze is gedetacheerd vanuit de gemeente
in onze praktijk. Onze praktijkmanager is Ilse.
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:
Spoednummer:
Visite aanvraag:
Herhaalrecept:

073 641 1931
073 641 1931 toets 1
073 641 1931 (vóór 10.30 uur aanvragen)
073 641 1931 toets 2 of via www.medizz.nl/recept

Namens het team Huisartsenpraktijk Medizz wensen wij u een hele fijne en gezonde zomervakantie
toe.
N. van Gils
M. Kappers
Ilse Kusters

