Huisartsenpraktijk J.C.Ponten

Praktijk:
Graag breng ik u op de hoogte van het feit dat het mij na veel
zoeken, gelukt is een geschikte collega te vinden die in de
praktijk wil komen werken. Dit laatste was dringend
noodzakelijk in verband met de fors toegenomen werkdruk
en de praktijk die, inmiddels voor 1 huisarts, veel te groot is
geworden. Ik kan u niet zeggen hoe opgelucht en blij ik ben.
Dokter Verdijk komt vanaf de 3e week april op de maandag,
donderdag en vrijdag werken. Donderdagochtend wordt haar
vaste ochtend in het dorp(zoals dokter van der Steen
voorheen de woensdag had)
Dokter Jorien Verdijk stelt zich hieronder voor:
Als verse import ben ik eind 2017 op Walcheren
neergestreken. Oorspronkelijk kom ik uit Brabant en tijdens
mijn studie geneeskunde heb ik in het mooie Maastricht
gewoond. Na mijn studie heb ik werkervaring opgedaan als
arts op de Spoedeisende Hulp en geriatrie in Nederland en
Australië. Terug in Nederland besloot ik dat het huisartsenvak
beter bij mij past dan een baan in het ziekenhuis en heb ik in
Utrecht de opleiding tot huisarts gevolgd.
Met veel plezier en toewijding heb ik een aantal jaren als
waarnemend huisarts gewerkt en gewoond in regio Utrecht.

Daarnaast ben ik jaren actief geweest als docent in het
onderwijs voor huisartsen-in-opleiding en
geneeskundestudenten aan het UMCU.
Toch besloten we met ons jonge gezin de Randstad te
verruilen voor de rust en de ruimte rondom Koudekerke. Ik
hoop dat onze 2 dochters hier met veel plezier gaan
opgroeien.
Naast het werk in de praktijk, willen we de komende jaren het
prachtige pand waar we nu wonen gaan verbouwen en een
B&B beginnen. Een lang gekoesterde droom, waar we ons
best voor gaan doen die te verwezenlijken!
Ik hoop in deze praktijk met even veel plezier te werken als ik
de afgelopen jaren gedaan heb en u bij te staan met medisch
advies en een luisterend oor.
Onze huidige huisarts in opleiding , dokter van Dongen kwam
onlangs met de verheugende mededeling dat ze zwanger is
van haar eerste kind. Zij zal de praktijk om die reden eind
augustus verlaten om met zwangerschapsverlof te gaan. Zij
zal haar huisartsenopleiding , na de geboorte van de baby,
dichter bij haar woonadres afmaken.
Ik heb geprobeerd te achterhalen hoeveel huisartsen in onze
praktijk zijn opgeleid en ik kom tot 24. Ik beraad mij nog of ik
de 25 vol ga maken. Het kan ook zijn dat ik de laatste jaren
van mijn arbeidzaam leven zonder huisarts in opleiding zal
werken

Door haar zwangerschap heeft dokter van Dongen haar
verplichte zelfstandige week naar voren moeten halen. Dat
wordt week 20 van 14 mei t/m 18 mei. Ik ben dan afwezig
maar dokter Verdijk is er om haar te helpen.
Wijzigen telefoonnummers:
We hebben als eens eerder uw aandacht gevraagd om
wijzigingen van telefoonnummers aan ons door te geven.
Adreswijzigingen krijgen we meestal wel maar
telefoonnummers( m.n. 06-nummers) wijzigen nogal eens.
Het is erg plezierig als we een juist nummer in het
patiëntendossier hebben.
Website
We hebben recent gekozen voor een iets andere opzet van de
website en vooral het formulier om medicijnen te herhalen
geeft nogal wat problemen. Zo’n formulier moet aan zoveel
voorwaarden voldoen, dat we nog zoekende zijn. Graag horen
we van u als het aanvragen van medicatie via de site
problemen oplevert. Stuur een mail naar de praktijk want we
kunnen alle suggesties en klachten goed gebruiken.
Bloedafname
Enkele van onze assistentes zijn zich aan het bekwamen in
bloedafnames. We willen op korte termijn in onze eigen
praktijk bloed gaan prikken om het voor u makkelijker te
maken t.o.v. de huidige situatie.

Nieuwe doktersassistente
Claudia is recent bij ons begonnen als doktersassistente
Ze stelt zich voor: Ik ben Claudia Valk, 40 jaar en bijna klaar
met de opleiding tot doktersassistente.
Ik ben 22 jaar werkzaam in de ouderenzorg maar het werk als
doktersassistente trok mij enorm.
In september 2016 heb ik besloten hiermee te starten via een
thuisstudie. Mijn stage bij dokter Ponten is van beide kanten
zo goed bevallen, dat ik kon blijven voor 8 uur per week en zo
nodig nog inval werk.
Mijn werkdagen zijn dinsdag- en vrijdagochtend . Ik ben
getrouwd en heb 2 kinderen waar ik super trots op ben

Afspraken maken voor spreekuur
Geruime tijd geleden vroegen wij al aandacht voor het feit
dat onze assistentes bij een afspraak maken vragen of ze voor
de arts mogen noteren wat de reden van de afspraak is. U
heeft hier massaal gehoor aan gegeven( het is overigens
absoluut geen verplichting) en dat helpt ons enorm bij de
planning. In dat verband zou het prettig zijn als u zoveel
mogelijk de afspraken wilt maken via de praktijk in
Middelburg. Er lopen nogal eens wat mensen binnen tijdens
de apotheekopening om via Anneke een afspraak te maken.
Uit privacy overweging kan Anneke( er staan vaak meer
mensen om heen)niet naar de reden van de afspraak vragen.

Dit komt vrij vaak voor dus een afspraak via Middelburg zou
fijn zijn. Ook moet Anneke bij afspraken maken haar werk
voor de apotheek( speciaal computerprogramma)steeds
onderbreken.
Vakantie:
Mijn vakantie staat gepland voor de laatste 3 weken van juni.
De praktijk wordt dan waargenomen door praktijk de
Getijdenmolen ( voorheen de Stadsschuur) aan de
Stadsschuur 1.
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