oktober 2018

4 nieuwe gezichten in de praktijk

Van links naar rechts Verpleegkundig specialist: Mevr. S. Gielleit, Doktersassistente:
Carline, Arts in opleiding: Dr. F. van Zwieten en Doktersassistente: Marianne.

Middels een nieuwsbrief willen
wij onze patiënten regelmatig
informeren over praktijkzaken.
Deze nieuwsbrief kunt u vinden
op onze website
www.medischcentrumepicurus.nl
doorlinken naar huisartsenpraktijk
Triniteit en aan de balie in de
praktijk.
Huisartsenpraktijk Triniteit
A.H.J. Jaspar
M.M.H. Menu
J.G.H. Hensels
M.L.J. Bruurs (waarnemend huisarts)

Er zijn twee nieuwe doktersassistentes die we aan u willen
voorstellen: Carline Andeweg en Marianne Dieleman.
Carline heeft deze zomer haar diploma doktersassistente behaald,
Marianne heeft vele jaren ervaring op de polikliniek van Zorgsaam en
maakt de overstap naar de huisartsenpraktijk.
Zoals u weet is de praktijk een opleidingspraktijk.
Per 1 september is dhr F van Zwieten gestart met zijn laatste jaar
opleiding tot huisarts.
Ook is mw S Gielleit begonnen met haar opleiding als verpleegkundige
tot verpleegkundig specialist in de huisartsenpraktijk. We
verwelkomen dit viertal en zijn verheugd dat zij het team komen
versterken.

Wat is een verpleegkundig specialist?
Een verpleegkundig specialist is een verpleegkundige die een eigen spreekuur heeft
waarin zij zelf patiënten zal behandelen voor de huisarts.

Melden aan de balie
Wilt u zo vriendelijk zijn om u even bij de assistente te melden
voordat u plaatsneemt in de wachtkamer?
Het komt helaas weleens voor dat er een misverstand is over een
dag, tijdstip of locatie van spreekuurbezoek. Tevoren melden
voorkomt dan nodeloos wachten.

Medisch Centrum Epicurus
Van Steenbergenlaan 29
4531 HL Terneuzen
T 0115 - 626020
F 0115 - 626026
www.praktijktriniteit.nl
triniteit@www.praktijktriniteit.nl

Vernieuwde website
Onze website is vernieuwd.
We hopen van harte hierdoor de service te verbeteren.
Ga direct naar; www.praktijktriniteit.nl

Dagen waarop
de huisartsen
spreekuren doen
Dr. Jaspar:
Maandag, dinsdagmorgen en vrijdag.
Dr. Hensels:
Maandag, dinsdag woensdag en
donderdag.

Griepvaccinaties
Voor uw griepvaccinaties bent u dit jaar welkom op donderdag 1
november tussen 14 en 19 uur.
Mensen die voor deze vaccinatie in aanmerking komen ontvangen
hiervoor een uitnodiging.

AVG (algemene verordening gegevensbescherming, privacywet)
Deze wet verplicht ons zeer zorgvuldig om te gaan met uw
gegevens.
Wij verzoeken u dan ook om ons emailadres niet te gebruiken
voor vragen op medisch gebied.
De gebruikelijke email is niet voldoende beveiligd.
Mijngezondheid.net is een internetapplicatie die hiervoor wel
geschikt is. U kunt zich hiervoor aanmelden via onze website.

Thuisarts.nl

Op deze website vindt u betrouwbare informatie
over een heleboel kwalen en ziektebeelden.
Door een zoekwoord in te typen krijgt u in
heldere taal uitleg.

Dr. Menu:
Maandag-, dinsdag-, woensdag-,
donderdag-, en vrijdagochtend.
Dr. Bruurs:
Dinsdagmiddag, woensdag, donderdag
en vrijdag.

