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Nieuwsbrief “Mediseintje”

Beste lezer,

datum: 9 januari 2019

Allereerst nog een gelukkig nieuwjaar en de beste wensen voor 2019 !
De tijd gaat snel. Sinds de verhuizing van de Leppa 131 naar de Morra 39 in 2016 hebben we
geen nieuwsbrief meer geschreven. Met alle veranderingen werd het wel weer eens tijd
voor een update. In dit nummer de volgende onderwerpen:
-

Gewijzigde werkdagen voor Mark van Bracht
Voorstelrondje nieuwe medewerkers
Zomersluiting wordt een continue zomeropening
Nieuw vitamine B12-protocol
Opleidingspraktijk voor huisartsen en assistenten
Nieuwe privacywet AVG en gevolgen in de huisartsenpraktijk
Wel of niet reanimeren? + euthanasieverklaring
Ander e-mailadres en ander website-adres
Oogmark voor cosmetische behandelingen
Gezocht: sportievelingen voor deelname aan Bootcamp bij Fitaal

Het jaar 2018 stond voor het gezondheidscentrum Morra in het teken van waterschade en
overlast door een steenmarter in de spouwmuur. Een enthousiaste marter had eieren en
ander eten verzameld en zorgde voor een behoorlijke (stank)overlast. De hele buitenmuur
en isolatie is vervangen. Ook de regenschade van afgelopen winter is hersteld. De
assistenten hebben een nieuw spreekkamertafel gekregen en in de backoffice staat een
nieuwe kast voor alle papieren administratie met gescheiden afvalverwerking. De
spreekkamer voor de huisarts in opleiding is ook verplaatst, verbouwd en nieuw ingericht.
Veel leesplezier en wie weet tot ziens op de praktijk.
Hartelijke groet, Mark, Sonja & Luiz

Gewijzigde werkdagen voor Mark van Bracht:
• Mark zal spreekuur houden op: maandag, woensdag en donderdag.
De dinsdagen en vrijdagen worden overgenomen door Luiz Comazzetto.
Voorstelrondje nieuwe medewerkers:
• drs. Luiz Comazzetto, 3e vaste huisarts: is terug van weggeweest en heeft
dokter Birgit Kok opgevolgd. Luiz heeft eerder al 1 jaar bij ons gewerkt en zal
voortaan een van de vaste dokters zijn. Hij is getrouwd met Martha en samen
hebben ze twee kinderen. Oorspronkelijk komt hij uit Brazilië, maar heeft de
studie geneeskunde en de huisartsenopleiding in Nederland afgerond. We zijn
erg blij met zijn komst en met zijn Portugese tongval 😉
• Ron de Min, POH-GGZ, is in oktober 2018 begonnen op de donderdag en
vrijdagen. Ron is verantwoordelijk voor de psychische problematiek en heeft
veel klinische ervaring in de GGZ en het ziekenhuis in Sneek. Welkom Ron!
• Siebrig Douma, POH-somatiek, is in mei 2018 in dienst getreden als
vervanger van Annanda Sankar. Siebrig heeft veel ervaring als
praktijkondersteuner en is een echte match met de andere POH’s.
Siebrig is al vollop op dreef en heeft het erg naar d’r zin.
•

•

•

•

•

Hannie van de Veen, POH-somatiek: is even met zwangerschapsverlof en
wordt tijdelijk vervangen door Ietje en Jannie, beiden POH-somatiek. Alle
spreekuurafspraken van Hannie gaan gewoon door. Hannie hou vol nog even!
drs. Martijn Ekkel, huisarts i.o., zal in maart 2019 starten als onze nieuwe en
2e huisarts in opleiding. Martijn is zeer sportief en houdt zich bezig met oa.
triatlons. Hij heeft ervaring als arts assistent longgeneeskunde en cardiologie.
Erna de Groot, doktersassistente: is in juni 2018 gestart als nieuwe
doktersassistente. Ze is zelf toevallig ook getrouwd met een huisarts en heeft
veel ervaring. Erna herken je aan haar altijd stralende lach 😁
Welmoed van Dijk, doktersassistente, is in september gestart om te helpen
bij de cosmetische ingrepen. Welmoed heeft eerder gewerkt op de poli
plastische chirurgie.
Dominique Parmentier, is de nieuwe praktijkassistente voor Oogmark. Het
cosmetische praktijkgedeelte van de huisartsenpraktijk. Ze is van huis uit
schoonheidsspecialiste en heeft eerder gewerkt voor een landelijke
cosmetische kliniek. Dominique heeft een eigen beautysalon in Drachten “Bij
Dominique” waar ze eigen behandelingen aanbiedt.

Zomersluiting wordt een continue zomeropening :
In de zomer van 2019 zullen we voor ’t eerst overgaan op een continue zomer openstelling.
Je hoeft dan niet meer contact op te nemen met een waarneempraktijk. Voor kleinere
waarnemingen soms nog wel. Via de website of het telefoonbandje word je in een
vakantieperiode automatisch op de hoogte gehouden.
Nieuw vitamine B12-protocol:
Voor een vit. B12 tekort hebben we het protocol aangepast wat meer aansluit bij de huidige
inzichten en verwijzen we zo nodig door naar een gespecialiseerd internist.
Let op: als je de maandelijkse injecties tijdrovend vindt, kun je het omzetten in een recept
voor tabletten (1 x per dag). Vraag er naar bij de assistente bij de volgende injectie.
Opleidingspraktijk voor huisartsen en assistenten:
In 2016 zijn we een opleidingspraktijk geworden voor
huisartsen en doktersassistenten. De doktersassistente
i.o. herken je aan haar badge. Een afspraak bij de
huisarts in opleiding zal worden aangekondigd.
Uiteraard kun je hier ook van afzien en een afspraak
maken bij de huisarts van voorkeur.
Nieuwe privacy wet AVG-wet en gevolgen in de huisartsenpraktijk:
In 2018 is een nieuwe privacywet gekomen. Hoewel het al goed geregeld was, hebben we
het mailverkeer extra beveiligd met Zivver. Nu kunnen we veilig en versleuteld mailen als dit
nodig mocht zijn. Je ontvangt naast het mailtje dan ook apart een code via je telefoon. We
hopen op je begrip. Een uitgebreide privacyverklaring staat op onze website.
Wel of niet reanimeren + euthanasie:
Via onze website kun je een reanimatieverklaring downloaden. Vul dit alleen in als je niet
meer gereanimeerd wilt worden. Als je niks doet, niks aan de hand, we zullen je gewoon
helpen mocht dit nodig zijn.
Op dit formulier staan ook vragen over euthanasie en andere levensvragen. Een zgn.
medische paragraaf op laten nemen via de notaris in je levenstestament is niet nodig en
geeft soms verkeerde verwachtingen. Lees meer via deze link.
Ander e-mailadres en ander website-adres:
Sinds 2 jaar hebben we een andere naam “Huisartsenpraktijk van Bracht & Dorgelo” met
dito mail- en websiteadres. De oude adressen worden vanaf heden niet meer gebruikt.
nieuwe webadres:
nieuw e-mailadres:

www.vanbrachtendorgelo.nl
info@vanbrachtendorgelo.nl

(oud: www.huisartsvanbracht.nl )
(oud: info@huisartsvanbracht.nl )

Oogmark voor cosmetische behandelingen:
Oogmark is sinds 2018 de nieuwe naam voor het cosmetische
praktijkgedeelte. Mark is 4 jaar terug opgeleid in bovenooglidcorrecties,
botox-behandelingen tegen zweten, hoofdpijn en rimpels. Ook
huidverbeteringen vinden plaats dmv. skinboosters en veilige fillers. We
zijn aangesloten bij de landelijke organisaties Huisartskliniek, de NVCG
en FUE Europe. In 2019 starten we met haartransplantaties bij haarverlies of kaalheid.
Gezocht: sportievelingen voor deelname aan Bootcamp bij Fitaal:
Tot slot nog een uitnodiging voor nieuwe deelnemers voor een bootcamp training. Een
sportieve groepstraining georganiseerd door Fysiotherapiepraktijk Fitaal aan de Sportlaan.
Een proefles kost 7,50 euro en vindt elke dinsdag- en donderdagavond om 18:30-19:30 uur
plaats. Het is een combinatie van kracht en conditietraining. Heb je een basisconditie van 30
min. hardlopen? Kom gerust langs voor een proefles ! We zien je graag tegemoet.
Meld je aan via: sportlaan@fitaal.nl of 0512 – 54 11 58

Hartelijke groeten en wie weet tot snel.
Mark, Sonja en Luiz
Afmelden voor de nieuwsbrief? Geen probleem: dat kan hier.

Huisartsenprakijk van Bracht & Dorgelo
Morra 39
9204 KT Drachten
0512 – 51 50 03
www.vanbrachtendorgelo.nl

NHG geaccrediteerde praktijk sinds 2014
Gespecialiseerd in: cosmetische geneeskunde (Oogmark),
gewrichtsinjecties, palliatieve geneeskunde ,
SOA-test praktijk, mannelijke sterilisatie en longtesten.

