
Middels een nieuwsbrief willen wij 
onze patiënten regelmatig informeren. 
De nieuwsbrief kunt u vinden op onze 
website,  praktijktriniteit.nl

Huisartsenpraktijk Triniteit
A.H.J. Jaspar
M.M.H. Menu
J.G.H. Hensels
M.L.J. Bruurs (waarnemend huisarts)

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

november 2019 

Onze huisartsenpraktijk is
een opleidingspraktijk!  
Het is erg belangrijk om mensen in de zorg op te leiden zodat we 
ook in de toekomst goede patiëntenzorg in Zeeuws Vlaanderen 
kunnen blijven garanderen.

Onze praktijk zet zich hier al jaren voor in.
Ook nu kunnen we weer jonge professionals aan u voorstellen:  

In het najaar en in de winter komen vaak verkoudheden 
voor.

Hieronder volgt wellicht handige informatie over 
dit vervelende euvel. Op de website thuisarts.nl  
kunt u hierover meer  lezen evenals over andere 
veelvoorkomende aandoeningen.  

De winter staat voor de deur

Huisarts in opleiding
Mw I van Baar is sinds 1 september in de praktijk werkzaam als 3e jaars 
huisarts in opleiding. Zij komt uit Zeeuws Vlaanderen  en heeft haar 
geneeskunde opleiding gevolgd in België. De specialisatie tot huisarts volgt zij 
aan de Erasmus Universiteit van Rotterdam.U kunt ook bij haar een afspraak 
maken op het spreekuur.

Stagiaire doktersassistente
Er is een groot gebrek aan doktersassistentes. 
Daarom zijn we blij dat Miru Jongbloets als stagiaire 
doktersassistente de opleiding volgt in onze praktijk.

We wensen hen veel succes en werkplezier toe!

Praktijkondersteuner somatiek in opleiding
Mw Noah Kerskens is afgestudeerd als verpleegkundige aan de Hoge school 
Zeeland en zal als praktijkondersteuner somatiek in opleiding  mensen 
begeleiden met chronische aandoeningen zoals diabetes , hoge bloeddruk en 
andere risicofactoren voor hart-vaatziekten. Naarmate de opleiding vordert zal 
ze zich ook bezighouden met astma, copd en ouderenzorg. 



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

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

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

Wat is een verkoudheid?
Het is een ontsteking van het slijmvlies in de neus, 
bijholten en keel. Dit veroorzaakt niezen, snotteren, 
keelpijn, heesheid en oorpijn en wordt veroorzaakt door 
virussen.

De klachten zijn meestal binnen een week minder maar kunnen 
ook enkele weken aanhouden.

Het gaat vanzelf over en medicijnen zoals antibiotica zijn niet 
nodig. De klachten kunnen wel verminderen door neusdruppels 
of spray met xylometazoline .

De verspreiding van deze virussen vindt plaats van hand op hand, 
goed de handen wassen is daarom heel belangrijk.
Voor een gewone verkoudheid hoeft u niet naar de 
huisartsenpraktijk maar bij twijfel , bijkomende klachten of 
verergering  bent u uiteraard welkom.

De assistentes kunnen u dan ook adviezen geven; zij zijn hier 
speciaal voor opgeleid. Griepvaccinaties

De griepvaccinaties zijn dit jaar 
op donderdag 7 november tussen 
14.00 en 19.00 uur.

Mensen die hiervoor in aanmerking 
komen worden hiervoor uitgenodigd 
middels een brief.

Voor mensen die op 7 november 
verhinderd  zijn is er een inhaalmiddag 
op 21 november van 15.00 -17.30 uur

Afspraak maken
Dit kan de hele dag telefonisch of via 
de website.

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.

‘Hebt u nog een herhaalrecept?
Dit staat vermeld op het doosje. Bestel 
na via www. benuapotheek.nl  en ga 
naar “Herhaalservice”.

Dokter Hensels 
verlaat onze praktijk. 
Per 1 januari zal Dr Hensels niet meer werkzaam zijn  
in onze praktijk.

Dit is een weloverwogen beslissing om persoonlijke 
redenen na het overlijden van zijn echtgenote vorig jaar. 
Wij betreuren zijn vertrek maar respecteren deze moeilijke 
beslissing.

Alle patiënten uit de praktijk zijn persoonlijk ingelicht 
middels een schrijven.

Dr Bruurs zal een deel van zijn werkzaamheden overnemen.
We zijn blij dat we  per 1 januari dr. de Jonge-van Wijck 
kunnen verwelkomen die eveneens zorg zal dragen voor 
zijn patiëntengroep.

Een aantal van u zullen haar al hebben leren  kennen toen 
zij enkele jaren geleden voor haar specialisatie tot huisarts 
hier heeft gewerkt. 


