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Onze website is er  !!                     www.dewaterling.nl 
Vorig jaar kon u in deze nieuwsbrief lezen over onze nieuwe naam en logo, nu is er ook 
een website in dezelfde stijl. Als u naar dewaterling.nl surft komt u eerst op het alge-
mene deel van de huisartsengroep en van hieruit kunt u gemakkelijk doorklikken naar 1 
van de zes praktijken. Op de website vindt u informatie over de diensten die we leveren, 
nieuws, interessante links en natuurlijk informatie over openingstijden, afspraken, her-
haalrecepten en dergelijke. We hebben geprobeerd om de website zo overzichtelijk 
mogelijk te maken en vinden dat we daar aardig in zijn geslaagd. We nodigen u dan ook 
graag uit om eens een kijkje te nemen en zijn benieuwd naar uw reacties. 

Huisartsenpraktijk Avenhorn 

Gesloten:  

Waargenomen door:  

 

Huisartsenpraktijk Berkhout 

Gesloten:  

Waargenomen door:  

 

Huisartsenpraktijk De Goorn 

Gesloten:  

Waargenomen door:  

Huisartsenpraktijk Spierdijk 

Gesloten:  

Waargenomen door: Ursem 

 

Huisartsenpraktijk Ursem 

Gesloten:  

Waargenomen door: Spierdijk 

 

Huisartsenpraktijk Wognum 

Gesloten:  

Waargenomen door:  

Gegevens huisartsen-

praktijken 

HA Praktijk Avenhorn 

Kolblei  18 

Tel: 0229-541225 

Spoed: 0229-543736 

HA Praktijk Berkhout 

Kerkebuurt 166 

Tel : 0229-551264 

HA Praktijk De Goorn 

De Goorn 72 

Tel:  0229-542808 

Spoed: 0229-543848 

HA Praktijk Spierdijk 

Korte Verlaatsweg  3 

Tel : 0229-561204 

HA Praktijk Ursem 

Past v. Haasterstraat 20 

Tel:  072-5021401 

Spoed:  072-5023076 

HA Praktijk Wognum 

Kaaspers 5 

Tel: 0229-571215 

Spoed: 0229-574167 

Centrale Huisartsen-

post West Friesland 

Maelsonstraat 5 

Tel: 0229-297800 

 

Nie uw sb r i e f  

Zo m e r 200 9  

We verzoeken u vriendelijk uw medicijnen te bestellen minstens 2 

weken voor de praktijkvakantie begint! 

 

Door dit mooie voorjaar zit het zomergevoel er al snel in. Ook bij ons, huisartsen, merk 
je dat. Eerst de toegenomen vraag naar hooikoortsmedicijnen om het alvast maar in 
huis te hebben, wat later de mensen die niezend met rooie oogjes de diagnose meestal 
zelf al gesteld hebben. En, dokter, wordt het geen tijd om met mijn antidepressiva te 
stoppen? Mag ik met deze pillen in de zon zitten? Mag ik met penicilline wel een biertje 
drinken op de kermis? Kunt u dat plekje op mijn buik even weghalen, want het staat zo 

raar in mijn bikini. Komen die rode vlekjes van het zwemmen in de plas? 

Allemaal zonnige vragen! 

Vroeger, toen ik nog niet op de huisartsenpost werkte, reed ik vaak met opkomende 
zon door onze gemeente, alles nog stil, een wolkje nevel om de koeien. Op een keer 
kwam ik midden in De Goorn een kudde schapen tegen die vóór de drukte nog even 

verplaatst werd! 

Nu rijden wij visites door heel West Friesland, met chauffeur die ook met ons mee naar 
binnen gaat en de nodige ampullen aanreikt. Op de “post” zijn meerdere assistentes en 
collega’s, allemaal hard werkend om iedereen zo goed mogelijk van dienst te zijn. En 

als je nu dan na zo’n drukke dienst weer buiten komt, zeg je: “O ja, het is zomer! “. 

Wij wensen u veel leesplezier en een prachtige zomer toe!! 

http://www.dewaterling.nl/


Apotheekperikelen 
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WIST U DAT… 
 
…het spreekuur regelmatig 
uitloopt, omdat u wat langer over 
bijvoorbeeld een psychisch 
probleem wilt praten of meer 
dan 1 klacht wilt bespreken?  
Graag zouden we zien dat u dit 
bij het maken van de afspraak 
duidelijk aangeeft, zodat de 
assistente 20 minuten voor u 
kan plannen; dat is voor ons én 
voor de mensen die na u een 
afspraak hebben wel zo prettig. 
 
...u een afspraak kunt maken bij 
de assistente voor het  
telefonisch spreekuur? U wordt 
dan teruggebeld door de 
huisarts . 
 
…u voor uw rijbewijskeuring niet 
terecht kunt bij uw eigen 
huisarts? U kunt een afspraak 
maken bij de praktijken in Ursem 
en Berkhout. 

 

…het soms weken (of zelfs 
maanden) kan duren voordat de 
huisarts een brief krijgt van de 
specialist over u? Vervelende 
daarvan is, dat u al een heel 
traject in het medische circuit 
heeft doorlopen, zonder dat de 
huisarts daar weet van heeft. Dit 
kan soms  tot vervelende 
misverstanden leiden. Houdt uw 
huisarts op de hoogte, als   u 
een nare diagnose te horen 
heeft gekregen of vele 
onderzoeken moet ondergaan in 
het ziekenhuis.    

 

 

 

 

SLAAPVERWEKKENDE MEDICIJNEN  

De overheid is een campagne gestart om 
mensen te wijzen op de invloed van medica-
tie op de rijvaardigheid. Het blijkt dat 90% 
van de mensen wel op de hoogte is van de 
bijwerkingen, maar dat slechts 15% hier ook 
naar handelt. Veel medicijnen geven net zo 
veel versuffing en concentratieverlies als 
twee of meer glazen alcohol. Bij sommige 
medicatie alleen in het begin. Als u een on-
geval veroorzaakt tijdens gebruik van deze 
medicatie, zult u sneller verantwoordelijk 
worden gesteld. Bij chronisch gebruik van 
versuffende medicatie kunt u een rijvaar-
digheidsverklaring bij het CBR (www.cbr.nl) 
aanvragen, om aan te tonen dat u wel goed 
kan rijden met deze medicatie.  

Sinds januari 2009 worden slaapmiddelen 
en rustgevende medicijnen, de zogenaamde 
benzodiazepines, niet meer vergoed door de 
zorgverzekeraar. Veel gebruikers van deze 
middelen zijn afgelopen jaar benaderd met 
het advies te stoppen of af te bouwen in 
verband met het verslavende effect en de 
negatieve invloed op de rijvaardigheid. U 
zult merken dat uw arts deze medicatie dus 
ook liever niet of in kleine hoeveelheden 
voorschrijft. Vergoeding vindt alleen plaats 
bij gebruik voor epilepsie, bij multiple psy-
chiatrische problematiek, bij moeilijk behan-
delbare angststoornissen en in de terminale 
fase.  

 

 

WISSELENDE DOOSJES 

Als u chronisch medicijnen gebruikt hebt u 
er waarschijnlijk al eens mee te maken ge-
had: “wisselende doosjes”, het door u ge-
bruikte geneesmiddel zit ineens in een an-
dere verpakking dan u gewend was. We 
doen dit uiteraard niet om het u lastig te 
maken, maar omdat we ons moeten houden 
aan het zogenaamde preferentiebeleid van 
de zorgverzekeraars.  

Om de steeds stijgende kosten van het 
medicijngebruik in toom te houden, hebben 
de meeste zorgverzekeraars besloten om 
van een aantal medicijnen voortaan alleen 
nog het goedkoopste merk  te vergoeden; 
de zogenaamde preferente middelen. De 
zorgverzekeraars bekijken jaarlijks, en soms 
vaker, welke fabrikanten het goedkoopst zijn 
en alleen deze mogen dan het middel via de 
apotheek aan u leveren. Het jaar daarop kan 
een andere fabrikant goedkoper zijn met als 
gevolg voor u:; weer een ander doosje. 
Vervelend dus, maar helaas niets aan te 
doen! 

LINKS:  www.apotheek.nl.  

 

. 

Recent gebeurde het weer. Hoofditem bij het 
8 uur journaal: alle oudere mannen testen 
op prostaatkanker kan de sterfte aan 
prostaatkanker terugdringen! Tja, wat 
moeten we daar nou weer mee?  

Op oudere leeftijd (50 plus) wordt de pros-
taat meestal groter. De prostaat kan de plas-
buis gedeeltelijk dicht drukken, waardoor 
plasproblemen kunnen ontstaan. Deze ver-
andering is goedaardig en heeft zelden iets 
met prostaatkanker te maken. 

Prostaatkanker komt vooral voor bij mannen 
op hogere leeftijd (70 plus) en groeit dan 
heel langzaam. Prostaatkanker geeft pas 
laat klachten, meestal door uitzaaiingen. 
Slechts 1 op de 10 mannen met prostaat-
kanker krijgt hiervan op den duur klachten. 
Slechts 3 op de 100 mannen met prostaat-
kanker gaat er uiteindelijk aan dood. Een 
klein deel van alle mannen heeft een erfelij-
ke vorm van prostaatkanker. 

 

Waarom vaak terughoudend met het doen 
van onderzoek op prostaatkanker? 

1. bloedonderzoek op prostaatkanker (PSA)  
geeft vaak weinig duidelijkheid over het wel 
of niet hebben van prostaatkanker 

2. op dit moment denken we dat de levens-
kansen (levensduur) van iemand met pros-
taatkanker niet (altijd) beter worden door 
medische behandeling, ook als de kanker 
vroeg opgespoord wordt. Terwijl de behan-
deling (operatie of bestraling) wel bijwerkin-
gen heeft 

Het is op dit moment dus twijfelachtig of 
onderzoek om prostaatkanker vroeg te ont-
dekken, u veel oplevert. Op de praktijk is er 
een uitgebreide patientenbrief  beschikbaar 
over dit onderwerp, of kijk op onze website!  

En verder moeten we maar afwachten wat 
“de heren van hogerhand” beslissen over 
een eventueel screeningsprogramma.  

Het bepalen van het prostaathormoon, zinvol? 

HEEFT Ú ZICH AL 

LATEN  

REGISTREREN ALS 

ORGAANDONOR?? 
Donorformulieren zijn verkrijg-

baar in de praktijk of via 

www.donorformulier.nl 

http://www.cbr.nl
http://www.apotheek.n


Tips voor de reiziger…. 

 

 

GEWOON BELLEN, HOOR 

Als u in het ziekenhuis gelegen 
heeft of er is iets anders wat u 
graag met ons wil bespreken: 
bel dan en vraag of de huisarts 
contact met u op wil nemen. 
Helaas ontbreekt het ons heel 
vaak aan tijd om bij iedereen 
die in het ziekenhuis gelegen 
heeft langs te gaan. Vroeger 
kon dat nog wel, tegenwoordig 
lukt dat gewoon niet meer.   

Vooral dus bellen en niet den-
ken dat dokter uit zich zelf wel 
langs zal komen! 

 

DRUK, DRUK, DRUK…. 

Iedereen lijkt het wel druk te 
hebben!  

De waarnemingen voor elkaar 
tijdens vakanties worden ook 
steeds drukker. Het is voor 
patienten vaak moeilijk om te 
beoordelen of iets kan wachten 
tot de eigen huisarts weer terug 
is. Daarom vraagt de assistente 
aan de telefoon wat de 
klachten zijn, nu doet zij dat 
ook vaak als de huisartsen niet 
op vakantie zijn maar in de 
waarneming gebeurt dat veel 
intensiever. De assistente 
probeert uit te zoeken of de 
klacht kan wachten, hoe verve-
lend dat soms ook is voor U. 

DUS……. Probeer te bedenken 
voordat uw huisarts op vakantie 
gaat of het toch handig is dat al 
langer bestaande hoestje even 
te laten beluitteren, uw oren 
dreigen vol te zitten,  of dat 
plekje wat er al langer zit nu 
voor of na de vakantie bekeken 
moet worden ??!! En …….of u 
voldoende medicatie in huis 
heeft om de vakantie door te 
komen! Dat scheelt ook zoveel 
werk in onze apotheken!!  

Met de zomer in aantocht willen we in deze 
nieuwsbrief, net als vorig jaar, aangeven dat 
het belangrijk is een eventuele verre reis 
goed voor te bereiden. 
Een persoonlijk advies is daarbij noodzake-
lijk aangezien elk type vakantie weer speci-
fieke risico‟s met zich mee kan brengen, of 
dit nu een rustige rondreis per auto of een 
avontuurlijke vakantie betreft. Wist u bijvoor-
beeld dat Nederlanders in het buitenland 
koplopers zijn voor wat betreft risico-
gedrag? En dat het grootste risico dat u 
loopt in verre landen is dat u betrokken raakt 
bij een verkeersongeluk is? Een heel wat 
onschuldiger risico, dat echter wel veel on-

gemak kan veroorzaken is bijvoorbeeld: 
reizigersdiarree. Een veel gebruikte slogan 
bij verre reizen is: “Peel it, boil it, cook it or 
forget it!” (schil, kook, bak of laat achter-
wege). Minder dan 10% van de mensen 
doet dit! 
Voor reizigersadvisering binnen de huis-
artsengroep de Waterling kunt u terecht 
bij: Huisartsenpraktijk Spierdijk, Huisart-
senpraktijk Ursem en Huisartsenpraktijk 
Wognum. U kunt de praktijk bellen voor een 
afspraak (liefst 3-6 weken voor uw reis be-
gint). Het reisanamnese formulier kunt u 
ophalen of is te downloaden via de website.   
 

Als ik niets van u hoor, dan is alles wel 
goed he, dokter? 

Na een bezoek aan de huisarts, kunt u een 
aanvraagformulier hebben meegekregen 
voor nader onderzoek. De uitslag hiervan 
komt als het goed is weer bij de huisarts 
terecht. Soms spreekt het voor zich dat u 
dan weer contact opneemt, omdat u wilt be-
spreken hoe een klacht nu verder aangepakt 
moet worden. Soms  is een onderzoek meer 
voor de zekerheid gedaan en lijkt de 
noodzaak om de uitslag te bespreken niet zo 
dringend. Of er is onderzoek gedaan in het 

kader van een screeningsprogramma  Met 
een gevoel van „ach, het zal wel allemaal in 
orde zijn, anders belt mijn dokter wel‟ wordt 
dan het bellen over de uitslag op de lange 
baan geschoven. Toch is dit een valkuil. Het 
komt zo af en toe voor dat een uitslag de 
praktijk niet bereikt. Als die uitslag  gunstig 
is, geeft dat natuurlijk niet. Maar als nu net in 
die uitslag stond dat er iets dringends aan de 
hand is, merkt niemand dat – tenzij u belt!   

Dus: zelf bellen voor de uitslag, de verant-

woordelijkheid ligt bij u! 

 

Geen nieuws, goed nieuws? Nee dus! 

Het elektronisch patientendossier 
Eind verleden jaar ontving  u een brief van het ministerie van VWS over het landelijk elek-
tronisch patiëntendossier (EPD). Daarin staat dat huisartsen en andere zorgverleners gaan 
aansluiten op het landelijk EPD. Als uw huisartsen vinden we het belangrijk dat u ons stand-
punt kent, en dat u weet dat u nog (voorlopig) bezwaar kunt maken.  

Wij zijn vóór uitgebreidere uitwisseling van belangrijke medische informatie. Nu bent u ge-
wend dat wij, als huisartsen, alleen in uw medisch dossier kunnen kijken. Straks kunnen 
ook andere zorgverleners, zoals artsen op de Eerste Hulp of een specialist in het zieken-
huis, uw dossier inkijken. Op zich een goede zaak, vinden wij als huisartsen. Mits aan een 
aantal belangrijke voorwaarden is voldaan! 

Wij maken ons zorgen over een aantal zaken. Zo is het nog onduidelijk:  

of u delen van uw dossier mag afschermen tegen inzage en hoe dat geregeld moet 
worden,  

of bepaald medicijngebruik afgeschermd mag worden (wij voorzien in dat geval dat 
het landelijk EPD meer risico‟s gaat opleveren)  

hoe de aansprakelijkheid van diegenen die met gegevens uit uw dossier gaan 

werken wordt geregeld. 

Verder is het EPD nog niet voldoende getest om er dagelijks snel en zonder storin-
gen mee te werken.  

In de folder van het ministerie van VWS wordt u een paar keer voor vragen naar uw huis-
arts verwezen.  Mocht u van ons willen horen wat wij ervan vinden, dan kan dat. Maar hoe 
de minister bovenstaande vragen wil regelen, dat weten wij niet. We verwijzen u dan ook 
naar het ministerie van VWS.  

U kunt terecht bij: www.infoEPD.nl  of telefoonnummer 0900-232 43 42 (€ 0,10 per minuut) 

http://www.infoepd.nl/

