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REGELING ZOMERVAKANTIE 

 

Praktijk Avenhorn 

Hele zomer geopend 

Praktijk Berkhout 

Gesloten: 2 t/m 20 augustus 

Waarneming door De Goorn  

Praktijk De Goorn 

Gesloten: 12 t/m 30 juli 

Waarneming door Berkhout 

Praktijk Spierdijk 

Gesloten: 12 t/m 30 juli 

Waarneming door Ursem 

Praktijk Ursem 

Gesloten: 2 t/m 20 augustus 

Waarneming door Spierdijk 

Praktijk Wognum 

Gesloten: 22 juli en 5 augustus  

Waarneming door Nibbixwoud 

(0229-571754) 

 

 

 

 

  

Wat  l e e s t  u  i n  de ze  k ran t ?  
 

Iets over ons werk, hoe wij proberen u gezond te laten leven, waar u op moet letten als u met kleine kinderen gaat reizen en verder 

een groot aantal organisatorische zaken. Maar is dat de kern van ons vak? 

Nee, dat is vertrouwen en communicatie. 

Het vertrouwen om met een vraag te komen waar u al jaren mee rondloopt, of om een knobbel te laten zien waarvan u al denkt dat 

het kanker is. Communicatie begint op het moment dat wij u in de wachtkamer zien zitten, tot aan de wijze waarop wij afscheid 

nemen. Bijvoorbeeld die oude man die zijn klompen voor de deur neerzet en zelfs op de onderzoekbank zijn pet ophoudt!  Of die 

vrouw die er echt voor gaat zitten, in haar tas zoekt en met een vragenlijst tevoorschijn komt.  

Dit soort dingen staan wel ver af van het denken in marktwerking en efficiënte organisatie, die gelukkig nog niet de overhand 

hebben, maar al wel veel tijd kosten!  

 

JUNI 2010 
 
Praktijk Avenhorn 
Kolblei 18 
Tel: 0229-541225 
Spoed: 0229-543736 
 
Praktijk Berkhout 
Kerkebuurt 166 
Tel : 0229-551264 
Spoed: 0229-551942 
 
Praktijk De Goorn 
De Goorn 72 
Tel: 0229-542808 
Spoed: 0229-543848 
 
Praktijk Spierdijk 
Korte Verlaatsweg  3 
Tel : 0229-561204 
 
Praktijk Ursem 
Past v. Haasterstraat 20 
Tel: 072-5021401 
Spoed: 072-5023076 
 
Praktijk Wognum 
Kaaspers 5 
Tel: 0229-571215 
Spoed: 0229-573331 
 
Centrale Huisartsenpost  
West Friesland in Hoorn 
Maelsonstraat 5 
Tel: 0229-297800 
 
Meer info: 
http://www.dewaterling.nl 
 

He t  r e g io na le  

e l e k t r o n i s c he  

p a t i ë n te n  do s s i e r  
In onze vorige nieuwsbrief hebben we 

iets uitgelegd over het landelijk 

elektronisch patiëntendossier (het EPD). 

We gaven toen aan dat wij als 

huisartsen nogal wat bezwaren hadden 

tegen deze grootschalige koppeling van 

alle medische gegevens in Nederland.  

 

Wij vinden het wel belangrijk dat we in 

onze regio goede afspraken maken over 

de manier waarop medische gegevens 

worden uitgewisseld. Berichten van de 

Huisartsenpost, onderzoeksuitslagen en 

specialisten-brieven uit de ziekenhuizen 

in de regio komen tegenwoordig 

elektronisch binnen. De apotheken in 

West Friesland en het WFG kunnen sinds 

kort in de computer van de 

apotheekhoudende huisartsen kijken 

welke medicijnen u gebruikt. Op deze 

manier kunnen huisartsen een 

belangrijke taak uitvoeren, namelijk het 

overzichtelijk en compleet houden van 

uw patiëntendossier. Een nieuwe 

ontwikkeling is dat huisartsen via een 

beveiligde verbinding kunnen kijken in 

het ziekenhuisdossier van patiënten. Zo 

kunnen wij uitslagen  van onderzoeken of 

specialisten brieven inkijken. Dit kan 

soms handig zijn  om gemiste uitslagen 

op te zoeken. Nog een stap verder is dat 

huisartsen hun verwijsbrieven kunnen 

toevoegen aan het ziekenhuisdossier en 

in de toekomst zal het zelfs mogelijk zijn 

dat u zelf  - via internet - in uw eigen 

dossier kunt kijken en aanvullingen kunt 

toevoegen. Voor het zover is, zullen we 

echter nog wel wat nieuwsbrieven 

verder zijn.  
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Wat  i s  uw  r i s i c o  op  ha r t -  e n  

vaa t z i e k te n ?  
Ziekten van het hart of de bloedvaten zijn naast kanker de 

belangrijkste doodsoorzaak in de Westerse wereld. De meest 

voorkomende hart- en vaatziekten (HVZ) zijn het hartinfarct 

en het herseninfarct. Door de goede zorg tegenwoordig komt 

het niet meer zo veel voor dat mensen hierdoor direct 

overlijden. Er zijn wel gevolgen op de lange termijn, zoals 

bijvoorbeeld hartfalen of verlammingen. 

Deze HVZ hebben met elkaar gemeen dat ze ontstaan doordat 

de wanden van de slagaders dikker worden waardoor er 

minder bloed door heen kan. Door deze vernauwing ontstaat 

er op een gegeven moment een tekort aan zuurstofrijk bloed 

waardoor een hersen- of hartinfarct kan ontstaan. Dit is een 

normaal verouderingsproces en treedt bij iedereen op, alleen 

bij bepaalde mensen gaat dit proces sneller waardoor ze er al 

op jongere leeftijd last van krijgen. Wie deze mensen zijn valt 

niet precies te voorspellen, maar we kunnen wel aan de hand 

van bepaalde risicofactoren een berekening maken van de 

kans dat iemand binnen 10 jaar zo’n ziekte krijgt of er aan 

overlijdt. Dit is van belang omdat bij deze mensen het zinvol is 

om tijdig in te grijpen. Met leefstijladviezen en/of medicijnen 

kan het risico verlaagd worden. 

Een van onze praktijkondersteuners kan met u bekijken of u 

risicofactoren heeft en aan de hand daarvan uw risico 

bepalen. Als u een verhoogd risico blijkt te hebben, kan ze met 

u bespreken wat daar aan gedaan kan worden en samen met 

u een plan maken om het risico te verlagen.  

Bent u ouder dan 50 of heeft u een of meerdere van 

onderstaande risicofactoren, dan is het verstandig om een 

keer op de praktijk uw risico te laten bepalen. U kunt een 

afspraak maken bij de assistente onder vermelding van 

“risicoberekening HVZ”. Risicofactoren (naast HVZ in 

voorgeschiedenis, suikerziekte en hoge bloeddruk) zijn:  

- Roken en/of overgewicht 

- verhoogd cholesterol/ongezonde voeding 

- een vader/moeder/broer/zus die voor de leeftijd van 60 jaar 

een hart- of vaatziekte heeft gehad 

- te weinig lichaamsbeweging 

- overmatig alcoholgebruik 

 

Hee r hugo waar d  en  hu i d ige  

p r i k i n s t an t i e s .  
Op dit moment kunt u in Heerhugowaard op 2 plekken 

terecht voor medische zorg vanuit de regionale ziekenhuizen. 

Hier doen specialisten spreekuur en kunt u onderzoeken 

laten verrichten. We zetten het voor u op een rijtje: 

 

WFG: locatie WFG Heerhugowaard: Middenwaard 45, 

www.westfriesgasthuis.nl/heerhugowaard  

MCA: Diagnostische Centrum op het Stationsplein 49b,  

www.dc-heerhugowaard.nl  

 

 

Verder wordt er in onze regio gebruik gemaakt van 3 

(concurrerende) prikinstanties, die ook  de trombosedienst 

verzorgen. DCWF (diagnostisch centrum west Friesland) en 

STAT voor mensen die op Hoorn en WFG gericht zijn. STARLET 

voor mensen die op Alkmaar en MCA gericht zijn. 

  

De priklocaties zijn op te vragen bij uw huisarts of terug te 

vinden op de hieronder genoemde sites:  

1.  www.dcwf.nl, kies bloedafname of trombosedienst. 

2.  www.stat.nl,  kies locaties en openingstijden. 

 STAT werkt samen met het ATAL in Amsterdam.  

3. www.dc-starlet.nl, kies locaties. De bepalingen 

worden in het MCA gedaan. 

 

Ke te nzo rg :  Ge zo ndhe i ds zo r g  

i n  de  boe i en ?  
Door de vergrijzing en de toenemende levensverwachting zal 

het aantal mensen met een chronische ziekte zoals 

suikerziekte en COPD (longziekte) toenemen. Om deze 

ziekten goed en tegen een betaalbare prijs te kunnen blijven 

behandelen, heeft de minister “Ketenzorg” bedacht.   

 

Een aantal hulpverleners, zoals bijvoorbeeld huisartsen, 

oogartsen, diëtisten, praktijkverpleegkundigen en 

praktijkondersteuners gaan gezamenlijk alle patiënten met 

suikerziekte behandelen. Ze doen dit volgens bepaalde 

afspraken of een protocol. Een keten van zorgverleners  wordt 

ook wel een “zorggroep” genoemd. De bedoeling is dat er 

straks voor een aantal chronische ziekten zo’n zorggroep 

wordt gevormd. Huisartsenpraktijken zullen zich bij deze 

zorggroepen moeten aansluiten om in de toekomst de zorg 

aan chronische patiënten te kunnen blijven leveren De 

zorggroep voor suikerziekte zal in januari 2011 van start gaan 

en een zorggroep voor COPD zal waarschijnlijk snel volgen. 

Wat betekent dit nu voor u als patiënt? De precieze gevolgen 

zijn nog niet helemaal te overzien, maar het is wel 

waarschijnlijk dat u straks niet helemaal meer vrij bent om uw 

eigen zorgverleners te kiezen. Alleen die zorgverleners die zich 

bij dezelfde zorggroep als de huisarts hebben aangesloten 

mogen u zorg verlenen. Voor suikerziekte zal de zorggroep in 

ons gebied rond het Diabetes Zorg Systeem in Hoorn  worden 

georganiseerd. Voor COPD is dit nog niet duidelijk. 

Ook voor hartfalen en hart- en vaatziekten zullen zorggroepen 

worden opgericht. Het gevaar van deze ontwikkeling is dat 

zorg hierdoor versnipperd kan raken. Stel dat u zowel 

suikerziekte als COPD als hartfalen heeft, dan zult u straks 

wellicht bij drie verschillende zorggroepen onder behandeling 

komen. Dit vinden wij als huisartsen geen goede ontwikkeling 

en wij zullen er ons voor inzetten dat de zorg zo veel mogelijk 

vanuit de eigen huisartsenpraktijken gegeven kan blijven 

worden.    

 

  

http://www.dcwf.nl/
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Med i c i j ne n  v i a  I n te r ne t -  

apo t hee k ?   
Meestal geen probleem, soms een risico. 

 

Sommige zorgverzekeraars laten u weten dat u  genees-

middelen ook via een internetapotheker kunt bestellen. Dat 

lijkt aantrekkelijk – en u krijgt mogelijk zelfs een bonus – maar 

er kleven ook nadelen aan.  

 

Het grootste bezwaar is eigenlijk dat uw geneesmiddelen-

overzicht versnipperd raakt.  

Het is namelijk zo dat nogal wat geneesmiddelen elkaar niet 

goed verdragen (interacties). Het is dan ook zaak dat, bij 

iedere verandering van het gebruik van geneesmiddelen, 

gekeken wordt of al die middelen nog wel goed bij elkaar 

passen. Misschien moet u de waarschuwing krijgen dat u op 

bijzondere verschijnselen moet letten. Misschien moet u vaker 

voor controle komen. Deze medicijnbewaking kunnen wij niet 

goed uitvoeren (en ook internetapothekers kunnen dat niet) 

als we van elkaar niet weten wat u gebruikt. 

 

Als u medicijnen van andere apotheken betrekt, vraag dan 

altijd of ze voldoende informatie over u hebben. Kies anders 

voor zekerheid en ga gewoon naar uw vertrouwde eigen 

apotheek.  

 

Re i ze n  me t  k i nde re n  
Het is steeds normaler om kinderen mee te nemen op reis, 

ook naar verre bestemmingen. Door hun jonge leeftijd en 

een nog niet volledig ontwikkeld immuunsysteem, lopen ze 

echter extra gezondheidsrisico’s. 

 

Jonge kinderen zijn extra vatbaar voor diarree. 

Hygiënemaatregelen, zoals regelmatig handen wassen, 

verkleinen de kans op diarree. Bij baby’s is borstvoeding een 

goede manier om de weerstand te verhogen.  

Uitdroging vormt bij kleine kinderen het grootste gevaar. Dit 

verschijnsel kan binnen korte tijd optreden bij diarree en 

aanhoudend braken. De combinatie met hoge 

omgevingstemperaturen en koorts versnelt het proces. 

Directe medische zorg is nodig bij signalen van uitdroging 

(sufheid, minder natte luiers, huilen zonder tranen), 

bloederige diarree, koorts van 38,5 °C of hoger of aanhoudend 

braken). Bij kinderen onder de twee jaar worden 

diarreeremmers, zoals loperamide, afgeraden. Geef 

antibiotica alleen in overleg met een arts. Bij kinderen met 

signalen van uitdroging moet u orale rehydratie oplossing 

(ORS), een oplossing van suikers en zouten, geven. Een 

uitgedroogd kind zal het gretig drinken. Spuugt het de 

oplossing weer uit, blijf ORS dan frequent geven met kleine 

slokjes op een lepel.  

 

Wis t  u  d a t….  
… uw rijbewijskeuring niet bij de eigen huisarts gedaan mag 

worden ? U kunt hiervoor terecht bij de huisartsenpraktijk in 

Berkhout en Ursem.  

… u terecht kunt bij de praktijken in Spierdijk, Ursem en 

Wognum voor voorlichting en vaccinaties voor uw verre 

reizen?  

… ook voor Turkije vaccinaties worden geadviseerd ?  

Ve rw i j s b r i e ve n  
In Nederland is door de zorgverzekeraars en de minister van 

VWS bedacht dat de eerste lijn, cq de huisarts, rechtstreeks 

toegankelijk is, maar dat u een verwijzing van uw huisarts 

nodig heeft voor een onderzoek of behandeling in het 

ziekenhuis of bij een psycholoog. Uw huisarts kan over het 

algemeen goed inschatten of u verwezen moet worden, en zo 

ja, naar wie. Momenteel is er geen verwijzing nodig naar de 

fysio- en mensendiecktherapeut.  

Een enkele keer gaat een patiënt op eigen initiatief naar de 

specialist en vraagt dan achteraf een verwijsbrief, omdat 

anders de kosten van deze specialistische zorg niet vergoed 

worden. De huisarts wordt dan niet gevraagd om zijn of haar 

deskundigheid, maar alleen om iets van de verzekeraar 

vergoed te krijgen. Dit is niet de bedoeling geweest van de 

verwijsbriefregeling en doet onrecht aan de deskundigheid 

van uw huisarts. 

  

ZELFZORGME DI CI JNEN ,  

K IE S  BE WUST!  
 

Zelfzorgmedicijnen kunt u zonder recept halen. Dat kan 

makkelijk zijn en goed werken bij kleine kwaaltjes. 

Maar… zelfzorgmedicijnen kunnen ook nadelen hebben, 

vooral als u medicijnen op recept gebruikt.  

 

Ibuprofen, naproxen of het “aspirientje” kunnen 

bijvoorbeeld niet ongestraft gebruikt worden door 

volwassenen die onder controle staan van de 

trombosedienst of  mensen die medicijnen gebruiken 

voor een verhoogde bloeddruk, een hartziekte,  

depressie of angststtoornis. Verder geven 

bovengenoemde middelen bij ouderen boven de 70 jaar 

een verhoogd risico op een maagbloeding.   

Sint Janskruid lijkt onschuldig (want op natuurlijke 

basis), maar kan ook invloed hebben op de werking van 

een aantal medicijnen (waaronder ook de pil). 

 

DUS: gebruikt u medicijnen op recept en wilt u een 

middeltje bij drogist of apotheek halen, overleg dan 

altijd even met de apothekersassistente of de 

combinatie verantwoord is. 
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BOEKENTIPS 

 

Nederland stopt! met roken   

Pauline Dekker en Wanda de 

Kanter.  

Een Eyeopener. De mythe van de 

verslaving, de tactieken van de 

tabaksindustrie, de gezondheids-

voordelen voor wie stopt, de 

bedreigingen voor wie doorrookt – 

alle facetten van het roken worden 

belicht. Het vertaalt de jongste 

wetenschappelijke inzichten naar 

het leven van alledag.  

 
Menoblues  

Pauline Ottervanger en Wilma Smit 

Menoblues is het overgangsboek 

van deze tijd. Een humoristisch boek 

van 2 vrouwelijke , nuchter 

denkende gynaecologen die zelf ook 

ervaringsdeskundigen zijn. Leuk 

boek voor alle vrouwen, leken, en 

professionals en voor mannen die 

hun vrouw beter willen begrijpen.   

 
Had ik het maar geweten 

Ruud Dirkse & Caro Petit 

Iemand met dementie heeft zelf 

maar beperkt ziekte-inzicht. Daarom 

is het belangrijk dat mensen in de 

omgeving van de patiënt dit inzicht 

wel krijgen en er naar handelen. Dit 

boek biedt hiervoor veel praktische 

tips, gericht op communicatie, het 

omgaan met geheugenproblemen, 

mentorschap bij financiële en 

medische kwesties, activiteiten en 

het toepassen van nieuwe 

technieken en hulpmiddelen.  

 
Zorgen voor jezelf 

Uitgeverij Boom 

Serie van makkelijk geschreven 

boekjes over bijvoorbeeld 

chronische vermoeidheid, 

slaapproblemen, paniekaanvallen, 

piekeren, (werk)stress, dwang-

verschijnselen, ziektevrees, 

somberheid. In de boekjes staan ook 

een aantal opdrachten die de lezer 

helpen om zelf aan het probleem te 

werken. 

 


