Huisartsenpraktijk J.C.Ponten
Praktijk:
De zomer is voorbij en we zijn alweer de voorbereidingen aan
het treffen voor de griepvaccinaties.
Dit jaar kiezen we voor 2 prikmomenten in de praktijk in
Nieuwland
Wo .7 november A t/m K 13:00uur-14:00uur
L t/m Z 14:00uur-15:00uur
Vrij. 9 november A t/m K 12:00uur-13:00uur
L t/m Z 13:00uur-14:00uur
Website
Op de website kun u nog steeds actuele info vinden over de
praktijk en onze medewerkers, www.dokterponten.nl
Bloedafname
De bloedafnames in onze praktijk in Middelburg verlopen
uitstekend. Er zijn ook al verschillende Nieuwlanders die van
het prikken in onze praktijk gebruik maken.

Nieuwe Huisarts in opleiding:
Per 1 sept is onze nieuwe 3e jaars huisarts in opleiding gestart.
Hij stelt zich aan u voor:

“Mijn naam is Emil Verhoofstad en ik zal vanaf
september werkzaam zijn bij de praktijk van dokter
Ponten.
Ik ben opgegroeid in Waalwijk, Noord-Brabant en na de
middelbare school heb ik de geneeskunde opleiding
gevolgd in Utrecht. Daarna heb ik als basisarts met veel
plezier gewerkt in Zeeland bij de Spoedeisende Hulp van
het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis in Goes en
vervolgens bij de Intensive Care van het Albert
Schweitzer Ziekenhuis in Dordrecht.
Het eerste jaar van de huisartsenopleiding heb ik gewerkt
in een praktijk in Delfshaven in Rotterdam en het
afgelopen jaar heb ik stages gedaan bij de
kindergeneeskunde, geriatrie (ouderengeneeskunde in het
ziekenhuis) en de psychiatrie.
Ik heb veel zin om weer aan de slag te gaan in de
huisartsenpraktijk. Ik hoop op een leerzaam laatste jaar
zodat ik daarna met vertrouwen mijn carrière als huisarts
kan beginnen.”
Dokter Lotte van Dongen
Per 25 augustus is dokter van Dongen met
zwangerschapsverlof gegaan . Zij laat u het volgende
weten:
” Na zo’n negen maanden zit mijn stage bij dokter
Ponten er weer op en ga ik met zwangerschapsverlof. Ik
heb hier met veel plezier gewerkt en veel kunnen leren.
Na mijn verlof zal ik de laatste paar maanden van mijn
opleiding afmaken in een huisartsenpraktijk wat dichter

bij huis en daarna hoop ik als waarnemend huisarts aan
de slag te kunnen in West-Brabant. Via deze weg wil
iedereen bedanken voor de leerzame tijd en het
vertrouwen. En wie weet tot ziens.`´
Uitslagen van onderzoeken:
We willen u nogmaals verzoeken om uitslagen van
onderzoeken die bij u verricht worden altijd op te vragen bij
ons(via telef. spreekuur) Met onze nieuwe telefooncentrale
horen we eigenlijk geen klachten meer over de bereikbaarheid
maar hooguit dat u weleens even in de wachtrij komt.
Uitslagen mogen ook via de assistentes worden opgevraagd.
Wij maken van elke uitslag een notitie in het dossier en indien
geen afwijkingen, kan de assistente u dat meedelen of in een
ander geval kan ze u met ons doorverbinden of wij bellen u
terug.
Afwezigheid
De praktijk is in de week van 29 okt t/m 3 nov gesloten en
wordt er waargenomen voor dringende gevallen door de
Getijdenmolen in Middelburg.(Stadsschuur)
J.C.Ponten

