Nieuwsbrief
Dit is de Nieuwsbrief van huisartsenpraktijk Koolhoven. Mocht u naar aanleiding van deze
Nieuwsbrief nog vragen en/of opmerkingen hebben, dan horen wij die graag!
Met vriendelijke groet,
Jan Smulders (huisarts), Edwin de Lange (huisarts), Anne Castelijns (Huisarts), Claudia Akkerboom
(huisarts in opleiding), Annemarie (praktijkondersteuner GGZ), Lieke (praktijkondersteuner
somatiek), Anne V (assistente + ), Anne S(assistente), Rachel (assistente + ), Mirène (assistente &
administratief medewerkster)

Watzegtmijnpolis.nl
Weet u of de zorgverzekeraar de zorg die u nodig heeft vergoedt.
Huisartsenzorg valt niet onder eigen risico, maar als uw huisarts bloedonderzoek, kweek, etc. laat
uitvoeren dan zullen deze kosten wel via het eigen risico betaald moeten worden. Voor meer
informatie ga naar: www.watzegtmijnpolis.nl

Medicijnen/ Schengen verklaring aanvragen
Ook al is de schoolvakantie voorbij toch willen wij u deze informatie geven.
In veel landen is het bezit en het gebruik van medicijnen die onder de Opiumwet vallen verboden. Op
overtreding van die wet staan strenge straffen. Medicijnen die onder de Opiumwet vallen, kunt u dus
niet zomaar meenemen naar het buitenland. Daarvoor heeft u een Schengenverklaring nodig, of een
Engelstalige medische verklaring.
(zie www.hetCAK.nl voor medicatie en Schengenlanden), vraag uw verklaring dan zeker 1 maand
voor vertrekdatum aan bij de assistente van de praktijk.
•Op de Schengenverklaring vult de assistente de datum van uw heen- en terugreis in. De verklaring is
voor deze periode geldig met een maximum van 30 dagen.
•Een Engelstalige medische verklaring is maximaal 1 jaar geldig vanaf de datum dat de arts de
verklaring ondertekent. Dat is alleen zo als de medicatie, dosering en reisbestemming hetzelfde
blijven.

- Het CAK is een publieke dienstverlener die voor de overheid regelingen uitvoert en zorgt voor de
vertaling van wetten en regels naar persoonlijke en begrijpelijke dienstverlening.

LSP (Landelijk Schakelpunt):
Het LSP (Landelijk Schakelpunt) zorgt voor snelle en betrouwbare elektronische uitwisseling van
medische gegevens. Als huisartsen vinden wij het waardevol dat ook de dienstdoende huisarts in de
avond-nacht en weekenddienst inzage heeft in een korte samenvatting van het huisartsendossier. Er
is dan inzage in de belangrijkste voorgeschiedenis, het medicatiegebruik en een overzicht van de
laatste contacten met eigen huisarts. De situatie kan dan beter beoordeeld worden.
Wie kan gegevens inzien?
Alleen huisartsen, waarnemend huisartsen (bijvoorbeeld op huisartsenposten), apothekers,
ziekenhuisapothekers en medisch specialisten kunnen op dit moment aansluiten op het LSP. Andere
zorgverleners, zoals fysiotherapeuten, psychologen, tandartsen en bedrijfsartsen kunnen de
gegevens niet inzien. Zorgverzekeraars krijgen nu en in de toekomst geen toegang tot medische
gegevens via het LSP. Mocht u in een later stadium de toestemming weer in willen trekken, dan is dat
voor ons eenvoudig weer aan te passen.
Mocht u nog vragen hebben kunt u altijd terecht bij de assistente, voor een formulier zie bijlage.

Overzicht met de openingstijden:
Maandag
08.00 uur t/m 20.00 uur
Dinsdag
08.00 uur t/m 18.00 uur
Woensdag
08.00 uur t/m 20.00 uur
Donderdag
08.00 uur t/m 20.00 uur
Vrijdag
08.00 uur t/m 17.00 uur
Zaterdag
09.00 uur t/m 20.00 uur (De 1ste en 3de zaterdag van de maand)

Wist u dat:
• U online afspraken kunt inplannen via onze website !
• Zoals u weet kunt u elke werkdag tussen 08.00 t/m 9.00 uur terecht bij de prikpost van SHL voor
bloedafname. Om u nog beter van dienst te kunnen zijn bieden wij extra service en prikken de
assistentes tussen 09.00 t/m 11.00 uur ook nog voor laboratorium aanvragen. Dit geld uitsluitend
voor patiënten van huisartsenpraktijk Koolhoven en geldt niet voor ziekenhuis aanvragen.

Voor meer informatie over de praktijk kijk op www.goedkoolhoven.nl

Bijlage:

