
TEAM SPIERDIJK

• Onze vaste medewerkers staan op foto’s
op de muur in de wachtkamer.

• Bij afwezigheid van vaste huisartsen zullen er 
waarnemers werkzaam zijn

• Wij leiden doktersassistenten op

• Wij leiden 2e jaars studenten op

• Wij leiden apothekerassistenten op



ONZE VISIE-MISSIE

• Laagdrempelig bereikbaar 

• Apotheek in het dorp

• Persoonlijke zorg

• Samenwerken

• Kwaliteit: verbeteren door nieuwe inzichten en 
behouden van het goede



MEVR WIJMANS STOPT ALS HUISARTS BIJ DE 

HUISKAMERS IN DE OEVER

• 8 jaar is mevr Wijmans de huisarts geweest van 17 
dementerende en/of erg zieke ouderen, die wonen in de 
huiskamers in de Oever. Dit deed ze samen met Geriant.

• De zorg in deze huiskamers valt eigenlijk onder de 
verantwoordelijkheid van de Omring.

• Per 3 februari 2020 zal mevr Wijmans stoppen en zal de zorg 
volledig worden over gedragen aan een verpleeghuisarts van de 
Omring, die een gespecialiseerd team om zich heen heeft.

• De reden is dat de zorg is in de afgelopen jaren steeds 
complexer is geworden en de huisartsenpraktijk steeds drukker. 
Tevens is de financiering van de zorg voor deze kwetsbare 
mensen veranderd. 



PILOT  PRAKTIJKVERKLEINING

Per december 2018 doen we mee met een PILOT van VGZ waardoor 

we meer tijd aan de patiënt kunnen besteden.

Zie de foto uit de krant NHD. 

Ook praktijk Wognum en de Goorn doen mee.

Andere agenda-indeling met langere consulten

1 dag per week een extra arts

Per 2019 nog voor een jaar verlengd!



SINDS 2009 GECERTIFICEERD

• Vanaf 2009 zijn we gecertificeerd voor de Praktijk 
vanaf 2012 ook voor de apotheek via de DEKRA

• We zijn continue bezig zijn met kwaliteitsverbetering

• Graag horen we ook uw mening!

• Tips en tops zijn dus van harte welkom 

• Eens per 3 jaar doen we een patiënten-enquête

• Tussendoor soms nog een verdiepingsonderzoek

• December 2019 kregen we een dikke 8.5 van u!



SPOEDZORG NODIG? 

• In de avonden en het weekend kunt u voor 
spoedgevallen naar de spoedpost 
van de huisartsen in Hoorn 

• Maak alleen gebruik van de huisartsenpost als uw 
klacht niet kan wachten tot de volgende dag

• Kijk op de app: moet ik naar de dokter

• Of kijk op website: www.thuisarts.nl

• Altijd eerst bellen



TIP BIJ SPOEDZORG:

‘de dokter bellen? even tot 3 tellen’

1. bent u niet ongerust, ga dan later naar uw eigen huisarts

2. bent u ongerust: bel de spoedpost van de huisartsen. 

U krijgt altijd vakkundig advies van de triagiste, zij is een 
speciaal daarvoor opgeleide doktersassistente.
Het is gelukkig vaak niet nodig om een huisarts te zien.

3. levensgevaar, bel 112



HOEVEEL KOST UW HUISARTS EN 

HOEVEEL KOST DE HUISARTSENPOST?

DEZE KOSTEN VALLEN BUITEN HET EIGEN RISICO.

huisarts huisartsenpost

Telefoontje 4.95 - 19.94 
afhankelijk van duur

Telefoontje 25 euro

Consult 9.97 - 19.94
afhankelijk van duur

Consult 130.02

Visite 14.95 – 24.92
afhankelijk van duur

Visite 195.04



HEEFT U AL TOESTEMMING GEGEVEN?

• Om gegevens uit te kunnen wisselen 
met andere zorgverleners hebben wij 
uw toestemming nodig

• Dit heet OPTIN

• In West-Friesland kunnen daardoor:

• - Apotheken gegevens uitwisselen

• - De huisartsenpost medicatie, diagnoses en laatste 5 consulten zien

• U kunt ook een uitdraai van uw medicatie meekrijgen of een deel uit 
uw dossier



MEDICATIE OPHALEN VOOR EEN ANDER? MAG DAT?

• De nieuwe privacy-wet is per mei 2018 van kracht.

• Medicatie voor een ander mag niet zomaar opgehaald worden.

• We moeten van tevoren toestemming krijgen wanneer
iemand anders de medicatie komt ophalen.

• In de apotheek kan een formulier opgehaald worden om in te 
vullen.

• Je kunt een ‘langdurige toestemming’ afgeven.

• Excuus voor het ongemak. 



HEEFT U AL EEN AMO?

• Een AMO is een ‘actueel medicatie overzicht’

• Vraag bij elke medicatie-wijziging een nieuwe AMO

• Houdt de AMO altijd bij u

• Neem het mee naar een bezoek aan uw specialist  

• Wilt u aan ons doorgeven:

• - Als u medicatie bij een andere apotheek heeft gehaald?

• - Wanneer een andere dokter een medicatie-wijziging 
adviseert? 



ZELFZORGMEDICATIE

Dit is medicatie, die u zonder recept kunt halen
in de supermarkt of drogist

• Staat u onder controle van de trombosedienst?

• Gebruikt u medicijnen voor een het hart, depressie of 
angststoornis?

• Bent u boven de 70?

Zo ja? Vraag dan informatie bij de apotheek.

Middelen lijken onschuldig maar kunnen in combinatie met 
andere middelen problemen geven (bijvoorbeeld maagbloeding 
bij ibuprofen of aspirine).





(WINTER) DEPRESSIE

 Bij een depressie bent u langer dan 2 weken somber.

 Ook kunt u zich moe, onrustig, schuldig en waardeloos voelen.

 Om te herstellen zijn deze dingen heel belangrijk: 

 structuur geven aan uw dag: op tijd opstaan, elke dag naar 

buiten gaan, gezond eten, op tijd naar bed gaan

 actief zijn: ga elke dag sporten/bewegen, blijf aan het werk

 contact met andere mensen

 De huisarts en de POH-GGZ kunnen helpen.

 Als het ernstig wordt kan er behandeling met medicatie nodig 

zijn.



ARTSEN ZIJN BEZORGD OVER DE 

GEZONDHEID VAN DE AARDE

Wij wensen u een gezond 
en gelukkig nieuw jaar



ARTSEN MAKEN ZICH ZORGEN OVER DE 

LEEF OMGEVING

Wat kunnen we bijvoorbeeld doen?:

 Probeer minder vlees te eten

 Probeer minder te vliegen

 Probeer korter te douchen

 Probeer de thermostaat een graadje lager te zetten

 Papierloos bureau (dit streven wij na in de praktijk, maar zijn 

wettelijk verplicht informatie over medicatie op papier mee te 

geven)



ZORGCENTRUM ‘DE KERK’

In de kerk naast de praktijk zitten:

 Manueel therapeute

 Diëtiste

 Kindertherapeute

 Mensendiecktherapeute

 Podotherapie

 Uitvaartorganisatie

 Buurtzorg

www.gezondheidscentrumdekerk.nl



WE WERKEN SAMEN EN ZIJN ZICHTBAAR

WELKOM



ZZWW: EEN NIEUWE ZORGVERZEKERING

www.zzww.nl



DENKT UW WEL EENS NA OVER 

STOPPEN MET  ROKEN?

• Maak een afspraak bij de huisarts 
of de praktijkondersteuner

• Die kunnen u helpen

• In elke roker zit een stopper!



ZELFMANAGEMENT

• De praktijk-ondersteunster Wendy maakt in haar spreekuur 
gebruik van het IZP.

• Het IZP is een ‘Individueel ZorgPlan’

• Zo krijgt u zelf meer regie over uw chronische ziekte.



VERMOEDEN KINDERMISHANDELING

• Heeft u vermoeden op huiselijk geweld of kinder- of 
ouder- mishandeling? 

• Bel met Veilig Thuis, advies- en meldpunt op 0800-
2000

• gratis en 24/7 bereikbaar

www.veiligthuisnhn.nl



GEMEENTE KOGGENLAND

De gemeente kan u helpen

• Informeer bij loket WMO = wet maatschappelijke ondersteuning

• Meldt u bij het Zorgteam 

• Vraag om inzet vrijwilligers

www.koggenland.nl



MANTELZORGERS

www.ikzorg.nl



VITAMINE  D

Vitamine D speelt een rol bij de botopbouw en spierkracht. Het 
vermindert de kans op vallen, botbreuken en de kans op 
botontkalking  

De Gezondheidsraad adviseert om dagelijks 400 IE vitamine D in 
te nemen:  

• Bij kinderen tot 4 jaar

• Bij alle vrouwen vanaf 50 jaar

• Bij alle mannen vanaf 70 jaar

• Bij mensen tussen 4-50 jaar die weinig buiten komen, een 
donkere huidskleur hebben of een sluier dragen

• Bij zwangere en vrouwen die borstvoeding geven



NA ONTSLAG 

UIT HET ZIEKENHUIS

• Als u in het ziekenhuis heeft gelegen wilt u misschien alles 
doornemen met uw huisarts.

• Daarom belt onze doktersassistente altijd even op om te vragen 
hoe het met u gaat en om met u de medicatie door te nemen.

• Wilt u dat de huisarts langs komt, dan kunt u dit aangeven.

• Wordt u niet gebeld, schroom dan niet om ons zelf te bellen. 
Wij weten helaas niet altijd wat er in het ziekenhuis is gebeurd 
en weten zelfs niet altijd dat u opgenomen bent geweest!



• Noordwest ziekenhuisgroep is actief in Heerhugowaard. 

• Er wordt spreekuur gehouden door specialisten.

• Er kan de hele dag door bloed geprikt worden en röntgenfoto’s 
gemaakt. 

• De wachttijden zijn over het algemeen kort.



DOORGEVEN WIJZIGINGEN

• Bent u verhuisd?

• Bent u gaan samenwonen? Baby erbij?

• Heeft u een ander telefoonnummer?

• Bent u getrouwd en is u naam veranderd?

• Weten wij uw e-mailadres al?

Wilt u wijzigingen doorgeven aan onze doktersassistente?

Het kan ook via onze site!



GRIEP

 Voor de meeste mensen is griep een vervelende ziekte die vanzelf 

overgaat.

 Probeer besmetting te voorkomen:

 Raak zo min mogelijk uw neus en mond aan.

 Gebruik papieren zakdoekjes.

 Was regelmatig uw handen met water en zeep.

 Sommige mensen kunnen de gratis griepprik halen tegen het 

influenza-virus, bijvoorbeeld mensen met een longziekte of 

hartziekte.

 U krijgt dan een uitnodiging van uw huisarts.

 De beste tijd om de griepprik te halen is tussen half oktober en half 

november.







WINTERTENEN OF HANDEN

• In de kou kunt u last krijgen van winterhanden of wintertenen

• U krijgt jeuk of pijn aan uw vingers of tenen

• Aan uw vingers of tenen ontstaan één of meer roodblauwe of 
paarsblauwe plekken

• De huid kan op deze plekken een beetje gezwollen zijn

• De klachten gaan meestal binnen enkele weken vanzelf over

• De klachten kunnen in de kou terugkomen of erger worden

• Vermijd kou of bescherm uzelf tegen de kou

• Er is geen medicijn, zalf of crème die de klachten kan 
verminderen



SPORTBLESSURE

 Sport is goed!

 Als u sport worden

 uw botten en pezen steviger

 uw spieren dikker

 uw gewrichten soepeler

 Voorkom blessures. Bouw het sporten geleidelijk op 

 Doe spierversterkende oefeningen en doe een warming-up

 Heeft u een blessure? Neem de tijd voor genezing. 
Soms betekent dat rust. Vaak is juist weer gaan bewegen belangrijk

 Raadpleeg een fysiotherapeut of mensendiecktherapeut


