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Afscheid huisarts Kees van der Meer
Na bijna 35 jaar werkzaam te zijn geweest in Huisartsenpraktijk ‘t
Joppe gaat Kees van der Meer per 1 januari 2023 met pensioen.
Kees heeft enorm veel voor de praktijk en de wijk betekend. We
gaan zijn wijsheid en collegialiteit enorm missen. Zoals in zijn
bijgevoegde afscheidsbrief is te lezen, is er voor iedereen
gelegenheid om nog van Kees afscheid te nemen op 17 december
in het oude HEMA gebouw in de Merenwijk.

Twee nieuwe huisartsen: Carlijn Bardoel en Max Smits
Het afgelopen jaar zijn wij druk op zoek gegaan naar twee nieuwe huisartsen om het Joppe
team te versterken. Waarschijnlijk hebben de meesten van jullie al een keer kennis met ze
gemaakt, maar voor de zekerheid stellen we ze hier toch nog even voor.

Carlijn Bardoel is voor sommigen al een oude bekende. Zij heeft als
huisarts-in-opleiding in 2016 bij ‘t Joppe gewerkt waarna zij meerdere
jaren ervaring heeft opgedaan bij een gezondheidscentrum in de regio.
Sinds enkele jaren werkt ze al in onze praktijk. Wij zijn erg blij dat ze
heeft besloten haar werkzaamheden bij ‘t Joppe voort te zetten. Wij
denken met haar een prima versterking te hebben gevonden. Zij zal
vanaf 2023 op maandag, woensdag en donderdag aanwezig zijn.

Max Smits heeft net als Carlijn Bardoel zijn eerste opleidingsjaar van
het huisartsenvak in 2015 in ‘t Joppe afgerond. Sindsdien heeft hij veel
ervaring opgedaan als waarnemer in meerdere huisartsenpraktijken in
de omgeving. Afgelopen jaar heeft hij 1 dag per week al spreekuur
gedraaid op ‘t Joppe. We zijn erg blij dat hij heeft besloten als vaste
huisarts bij ‘t Joppe te komen werken. Als team kijken we er erg naar
uit om deze samenwerking verder uit te breiden. Max Smits zal vanaf
2023 op dinsdag, woensdag en vrijdag aanwezig zijn.

Praktijkondersteuner GGZ (Geestelijke Gezondheidszorg)
Liselotte Westerveld heeft al bijna 20 jaar patiënten psychologisch
begeleid binnen het revalidatiecentrum Basalt te Den Haag. Sinds enkele
jaren werkt ze daarnaast ook als praktijkondersteuner GGZ bij een
andere huisartsenpraktijk in Leiden. Sinds juli 2022 is Liselotte gestopt bij
Basalt en is ze ons team komen versterken. We zijn erg blij om iemand
met zoveel ervaring op het gebied van psychosociale problemen binnen
ons team te mogen verwelkomen. Zij zal vanaf 2023 aanwezig zijn op
dinsdagochtend en vrijdag.



Praktijkondersteuner somatiek: Esther van Leeuwen
Esther van Leeuwen heeft het afgelopen jaar haar opleiding tot
Praktijkondersteuner bij de Huisarts (POH) bij ons afgerond en is met een
prachtig cijfer geslaagd. Zij heeft het erg naar haar zin in de Merenwijk en wil
zich verder gaan inzetten om patiënten met chronische ziekten zoals
Diabetes, Hart-en-Vaatziekten, en COPD/astma op haar spreekuur te
begeleiden. Zij is vanaf 2023  aanwezig op maandag en donderdag.

Nieuwe Huisarts in opleiding: Bas Fürst
Onze praktijk leidt al meer dan 30 jaar nieuwe huisartsen op. Vanaf eind
november zal Bas Fürst als derdejaars huisarts-in-opleiding bij ‘t Joppe
starten. Voordat hij met de opleiding Huisartsgeneeskunde begon, is hij 1.5
jaar werkzaam geweest op de SEH van het Westeinde ziekenhuis in Den
Haag. We wensen hem een gezellig en leerzaam jaar toe.

Doktersassistente in opleiding: Isabelle de Vroom
Naast het opleiden van huisartsen is onze praktijk ook actief in het opleiden
van nieuwe doktersassistenten. Op 5 september 2022 is Isabelle de Vroom
bij ons begonnen als doktersassistente in opleiding. Isabelle loopt stage op
maandag, dinsdag en woensdag.

Aansluiting Landelijk Schakelpunt (LSP)
Voor medische zorg buiten de openingstijden van de praktijk of bij een acuut medisch
probleem kunt u terechtkomen bij de huisartsenpost of de spoedeisende hulp. Dan kan het
belangrijk zijn dat de arts uw actuele medische gegevens kan inzien of dat de dienstdoende
apotheek inzage heeft in uw medicatiegebruik. Het Landelijk Schakelpunt zorgt ervoor dat
uw medische gegevens veilig kunnen worden uitgewisseld. Deze uitwisseling is alleen
mogelijk wanneer u daarvoor aan ons toestemming hebt gegeven. Bespreek dit met één van
de medewerkers van de praktijk of leg uw keuze online vast via volgjezorg.nl/toestemming.

MijnGezondheid.net (MGN)
MijnGezondheid.net is een online omgeving waarmee u eenvoudig en snel
gezondheidszaken bij uw huisarts kunt regelen. U kunt online vragen stellen,
herhaalmedicatie bestellen en inzage hebben in uw medisch dossier zoals bijvoorbeeld
laboratoriumuitslagen. Voor meer informatie ga naar MijnGezondheid.net of vraag het aan
één van de medewerkers van de praktijk. Als aanvulling op het patiëntenportaal
MijnGezondheid.net kunt u ook gebruik maken van de app MedGemak.


