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Nieuwe medewerkers  
Per 1 februari zijn er 2 nieuwe medewerkers werkzaam in de 
praktijk  Mw. M. Toonders, praktijkondersteuner GGZ en 
Mw. N. Poppe, praktijkmanager. 

Wij wensen beiden  veel  succes toe.

Wilt u zo vriendelijk zijn om u 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.

Melden aan de balie

MedGemak app
Wij maken vanaf nu gebruik van de MedGemak-App.

Deze app is gekoppeld aan het patiënten portaal 
MijnGezondheid.net. Met de app kunt u nu nog 
eenvoudiger online uw zorgtaken regelen waar en 
wanneer u het uitkomt.

MedGemak-app biedt onder andere de mogelijkheid om 
online een afspraak te maken in de praktijk, vragen te stellen 
aan uw zorgverlener, herhaalrecepten te bestellen voor uw 
medicatie en de mogelijkheid om een inneemwekker in te 
stellen.

Kijk voor meer informatie over hoe u zich aan kunt melden 
op onze website www.praktijktriniteit.nl onder het kopje 
‘handig om te weten’. 

N. Poppe M. Toonders



Dagen waarop 
de huisartsen 
spreekuren doen
Dokter Jaspar:   
maandag, dinsdag, vrijdag 
(woensdag en donderdag 
waarneming door dokter Bruurs)

Dokter Hensels:  
maandag, dinsdag, woensdag, 
donderdag (vrijdag waarneming 
door dokter Bruurs)

Dokter Menu:  
maandag-, dinsdag-, woensdag-, 
donderdag-, vrijdag ochtend

Na 16 jaar in onze praktijk te hebben 
gewerkt als doktersassistente en 
stoppen met roken coach heeft Ria het 
team van de Triniteit verlaten..

Voor velen van u was Ria een vertrouwd 
gezicht in de praktijk.

Zij wil iedereen bedanken voor het vertrouwen en groet u allen.

Ria is met pensioen.

Het Landelijk Schakelpunt is een “netwerk” waarop 
zorgaanbieders, zoals huisartsen zich kunnen aansluiten 
om medische gegevens van hun patiënten digitaal met 
elkaar te delen-24 uur per dag, 7 dagen per week. Het is 
speciaal hiervoor ontwikkeld en beveiligd.

U dienst als patiënt hiervoor schriftelijk toestemming te verlenen 
aan uw zorgverlener. 

Wellicht hebt u de folder hierover al ontvangen/ gezien. Hierop 
kunt u aangeven of u akkoord bent.

LSP

Pijnstilling
Het zal u niet ontgaan zijn dat er 
momenteel in de media aandacht is 
naar de verslavende werking van de 
sterke pijnstillers (o.a. oxycodon, 
fentanyl en
butrans).

Als huisartsenpraktijk willen we graag 
meehelpen aan het verminderen van 
het gebruik van sterke pijnstillers. 
Op termijn zal met iedere patiënt, 
die een dergelijke pijnstiller gebruikt, 
contact worden opgenomen om het 
gebruik te bespreken.

Verhuizen
Wij verzoeken u vriendelijk om gegevens  die veranderen met 
betrekking tot adres en of telefoonnummer aan ons door te geven. 

Herhaalservice
Bij de apotheek kunt u zich hiervoor 
opgeven. Dit betekent dat medicatie 
die u chronisch gebruikt, herhaald 
wordt zonder dat u er zelf achteraan 
moet.
U krijgt automatisch bericht wanneer 
de nieuwe medicatie klaarstaat.

Spreekuur Ondersteuner 
Huisarts:
Alle assistentes hebben de opleiding tot Spreekuur 
Ondersteuner Huisarts gevolgd, dit betekent dat zij 
bepaalde klachten zelfstandig mogen afhandelen.

Het kan zijn dat u met 1 van onderstaande klachten gezien 
wordt door de SOH. Natuurlijk is er altijd een huisarts  
beschikbaar voor overleg.

- Neusbloeding
- Enkel/Teenletsel
- Keelpijn/Verkoudheid
- Plasklachten vrouw
- Allergie
- Insectenbeet


