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In het afgelopen jaar zijn er veel mensen op 
verschillende manieren getroffen door de corona 
pandemie.

Wij willen u erop wijzen dat u te allen tijde bij ons terecht kunt 
i.v.m. vragen m.b.t. uw geestelijke- en lichamelijke gezondheid. 
Specifieke informatie over corona kunt u vinden op de website: 
thuisarts.nl en de website van het RIVM.

MijnGezondheid.net
De coronatijd heeft ons ook geleerd dat wij u ook 
goed kunnen helpen via ons internetportaal MGN 
(MijnGezondheid.net) en beeldbellen. Beeldbellen 
kan een spreekuurconsult vervangen, hiervoor kunt 
u telefonisch een afspraak maken.

MGN is ook uitermate geschikt voor het stellen van een 
vraag aan uw huisarts of het beoordelen van een foto van bv 
een huidafwijking. Ook de uitslagen van laboratorium  en 
röntgenonderzoek kunnen we op die manier aan u doorgeven. 
Er zijn nog veel meer mogelijkheden zoals inzage in uw eigen 
huisartsendossier.

Via onze website: Praktijktriniteit.nl kunt u zich hiervoor 
aanmelden. U heeft hiervoor uw DigiD nodig. Voor kinderen tot 
16 jaar moeten ouders een aparte gebruiksaanwijzing voor MGn 
(zie onze website).

Praktijk Zeezicht
Willem Alexanderlaan 45 
4532 DB Terneuzen
zeezicht@medischcentrumepicurus.nl

Praktijk Triniteit
Van Steenbergenlaan 29
4531 HL  Terneuzen
T  0115 - 626020
www.praktijktriniteit.nl 
triniteit@medischcentrumepicurus.nl

Vaccinatie
Zodra wij als huisartsenpraktijk door de overheid 
worden ingeschakeld om een bepaalde doelgroep 
te vaccineren laten wij dat op zeer korte termijn 
weten aan de betreffende mensen en zullen we 
deze doelgroep oproepen voor een vaccinatie. 
Afhankelijk van de beschikbaarheid van de 
verschillende vaccins zult u worden opgeroepen 
door de GGD of door uw Huisarts. Wij weten dit 
niet lang van te voren dus het heeft geen zin om 
ons hierover te bellen. Kijk voor de meest actuele 
informatie op www.Rijksoverheid.nl

In verband met de veiligheidsmaatregelen verzoeken wij u om 
niet naar de praktijk te komen voor het maken van een afspraak 
of aanvragen van medicatie. Gelieve dit telefonisch te doen. 



Dagen waarop 
de huisartsen 
spreekuren doen

Werkdagen 
Verpleegkundig 
Specialisten

Mw. M.L.J. Bruurs, huisarts: ma-
ochtend, dinsdag, woensdag en 
donderdag

Dhr.A.H.J. Jaspar, huisarts: maandag, 
woensdag en vrijdag

Mw.C.K.I. de Jonge-van Wijck, 
huisarts: ma-middag, dinsdag, 
donderdag en vrijdag

Mw.M.M.H. Menu, huisarts: 
maandag, dinsdag, woensdag, do-
ochtend.

Mw. M. Strobbe: dinsdag, woe-
ochtend, donderdag, vrijdag

Mw. E. Kunst: maandag, dinsdag, 
donderdag en vrijdag

Niet meer werkzaam in onze praktijk 

Dokter J. Hensels  heeft na zijn afscheid als praktijkhouder 
per 1 januari 2020 nog een jaar als vaste waarnemer in 
onze praktijk gewerkt. Per 1 januari jl. is hij gestopt als 
huisarts in onze praktijk en is hij nog enkele dagen per 
week werkzaam als verpleeghuisarts. 

Mw. Larissa Maris-Nuijten heeft per 1 maart haar 
werkzaamheden als praktijkondersteuner somatiek neergelegd 
om zich volledig te richten op haar werkzaamheden binnen de 
pleegzorg.

Wij danken beide voor hun inzet en fijne samenwerking en 
wensen hen veel succes toe!

Nieuwe extra praktijklocatie
Sinds januari 2020 hebben wij vanwege ruimtegebrek de 3e 
verdieping van het DRV gebouw, Willem Alexanderlaan 45, 
betrokken als extra locatie van onze praktijk. Deze locatie 
hebben we Zeezicht genoemd omdat het verwijst naar 
onze nieuwbouwplannen aan de Schelde. Naast het gebouw 
Maxima aan de Scheldedijk ter hoogte van Nieuw Othene 
zal een nieuw multidisciplinair medisch centrum (“Gezond 
en Leven”) worden gebouwd waarvan wij met de praktijken 
Triniteit, Zeezicht en Warringa deel uit zullen gaan maken. 
De verwachting is dat de bouw in 2023 klaar zal zijn. 

Apotheek Gezond en Leven
Naast de bestaande Benu apotheken in Epicurus en Cornu Cervi 
(in de Alvarezlaan) heeft zich een nieuwe apotheek gevestigd in 
Terneuzen. Dit is een serviceapotheek met de naam “ Gezond 
en Leven”, Zeldenrustlaan 20. Deze apotheek zal in de toekomst 
ook een vestiging openen in het nieuw te bouwen medisch 
centrum. Als patiënt heeft u vrije keuze om zich bij een apotheek 
in te schrijven. 

Mw. M. Strobbe
Verpleegkundig Specialist 

Mw. E. Kunst
verpleegkundig specialist

in opleiding 

Mw. E. Targal
Huisarts in opleiding

Mw. Fleur Lucasse 
doktersassistente

Mw. Dilara Kaplican 
doktersassistente

in opleiding 

Er zijn  enkele nieuwe medewerkers toegevoegd aan ons team. 


