
De afgelopen periode hebben wij een patiënten-enquête gehouden. Wij zijn heel blij dat de 

meeste patiënten zeer tevreden zijn over de artsen en de assistenten. De artsen krijgen een 

ruime 8.5 en de helft van de mensen geeft de praktijk zelfs een uitmuntend. U bent vooral blij 

met alle betrokkenheid van de medewerkers, de deskundigheid en de tijd die we maken voor 

uitleg en advies. Natuurlijk zijn er ook aandachtpunten naar voren gekomen: zoals de privacy 

bij de assistentenbalie en de wachttijd aan de telefoon. Er was de vraag waarom we in de 

vakantie dicht zijn en of er iets gedaan kon worden met de inkijk van de wachtkamer. 

Hier willen wij op ingaan: 

Wij zijn al jaren bezig met het zoveel mogelijk waarborgen van de privacy, maar zitten vast 
aan de (on)mogelijkheden van het pand. We noemen zelf al nooit namen en adressen 
bijvoorbeeld en wijzen u ook op onze privacy-regels, die hangen bij de balie. Wat vragen van 
u bijvoorbeeld om niet zomaar aan de balie te komen met een vraag, maar liever te bellen. 
Wanneer u toch aan de balie staat (bijvoorbeeld als u uit het spreekuur komt) dan zal de arts 
van tevoren een briefje meegeven voor de assistente met wat er gedaan moet worden. Dan 
hoeft u dat niet te zeggen. Voor ingewikkelde uitleg of informatie over gênante zaken willen 
we u vanaf nu even apart nemen.  
De wachttijd aan de telefoon is iets waar we proberen rekening mee te houden, we proberen 
de patiënt snel maar toch goed te woord te staan. Een korte duidelijke vraag is natuurlijk snel 
afgehandeld, maar helaas is niet alles altijd direct duidelijk en moet er meer uitgevraagd 
worden. Deze telefoontjes vragen wat meer tijd. U kunt voor een vraag ook beter na 11 uur 
bellen, zodat de telefoon ‘s morgens vrij is voor het maken van afspraken. 
We proberen iedereen natuurlijk zo snel mogelijk een afspraak te geven bij de arts van 
voorkeur, maar het is helaas erg druk. De huisartsen hebben de laatste jaren steeds meer op 
hun bordje gekregen en zijn achter de schermen altijd met heel veel dingen bezig: 
verwijzingen, overleg met collega’s en specialisten, spoedgevallen of visites, beantwoorden 
van mail en telefoontjes. Tevens heeft u vast wel gelezen in de krant dat er een 
huisartsentekort is. Spoedgevallen worden natuurlijk altijd direct gezien.  
Wat we de laatste jaren zien is dat er meer middels de moderne communicatie gedaan 
(telefoon en e-mail) en dat er steeds minder visites gedaan (kunnen) worden.  
 
De vraag waarom de artsen niet apart op vakantie gaan in plaats van de praktijk drie weken 
te sluiten heeft te maken met personeel. Niet alleen de artsen, maar ook de 
doktersassistenten moeten op vakantie en de consequentie is dat ze dan van normaal part-
time nu opeens full-time moeten werken. Dit is voor ons op dit moment geen optie. Wel 
denken we hier al jaren over na hoe we dit kunnen oplossen. Tot nu toe hebben we er met 
onze kleine praktijk geen oplossing voor kunnen verzinnen, behalve dat de apotheek in 
kleine vakantie halve dagen open is.  
Betreft de vraag over inkijk vanuit de hal naar de wachtkamer zullen we ons op gaan 
beraden. Voor ons is het belangrijk om vanuit de apotheek meteen zicht te hebben op de 
wachtkamer als daar bijvoorbeeld iemand alleen zit en onwel wordt. Als we het glas mat 
zouden maken, gaan we dat missen. Zodra we een oplossing hebben, zullen we het 
doorvoeren. 
 
Kortom: er zijn aandachtspunten naar voren gebracht waar wij zeker mee aan de slag gaan. 

Wij hopen u nog beter van dienst te kunnen zijn. Natuurlijk vinden wij het fijn dat u ons laat 

weten wanneer er zaken zijn die niet naar wens zijn. Wij kunnen dan samen kijken wat er 

mee gedaan kan worden. Bijvoorbeeld als u opgenomen bent geweest en u wilt contact met 

de huisarts of u hebt langdurige problemen waar u uw huisarts over wilt spreken. Ons 

streven is al jaren iedereen na een opname even door de doktersassistente te laten bellen 

en de huisartsen houden in principe regelmatig contact met langdurig zieken. Maar het kan 

heel goed zijn dat uw huisarts helemaal niet op de hoogte is van uw opname of uw wens om 



hem te spreken. Zo stelt de huisarts u zonder het te weten teleur. Dit is natuurlijk niet de 

bedoeling. Ons advies is: bel dan zelf en wacht niet af tot de huisarts contact opneemt. 

Met vriendelijke groeten,Team huisartsenpraktijk Spierdijk 


