
 

Ze was drie jaar geleden voor een korte periode in onze praktijk 
present als basisarts. In het afgelopen jaar werkte ze haar laatste 
jaar voor de opleiding tot huisarts (AIOS). Ze zegt: ,,Pallion 
verleent door de verschillende specialisaties zorg van hoog 
niveau. We onderhouden korte lijnen met alle andere disciplines.
Onze patiënten zijn verzekerd van de beste zorg dichtbij huis.’’ 

Huisarts Stitzinger is  gespecialiseerd in bewegingsklachten.
Ze werkt op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.

Een bezoek aan uw huisarts -minimaal zes weken voor vertrek- hoort 
bij een goede voorbereiding. Het team Reizigersadvisering geeft enkel 
reisadvies aan patiënten van onze praktijk. We volgen de richtlijnen 
van het Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering (LCR). U 
krijgt advies aan de hand van de aard van de reis en uw individuele 
omstandigheden. Vult u eerst de vragenlijst in op www.pallion.nl/
reisvaccinatie of vraag het formulier op bij de assistente. Lever de 
vragenlijst in bij Pallion. We nemen contact met u op om het advies te 
bespreken. Mocht u vaccinaties nodig hebben, dan worden die in onze 
praktijk gegeven. Aan het reisadvies zijn kosten verbonden, die uw 
zorgverzekeraar mogelijk vergoedt.

Werkt u in België, bent u ziek en heeft u een ziektebriefje nodig voor uw werkgever? Nederlandse artsen mogen 
geen verklaringen over de gezondheid of persoonlijke omstandigheden van patiënten afgeven, tenzij artsen of 
medisch adviseurs daar schriftelijk om vragen. Wat moet u doen als u een ziektebriefje nodig heeft? Laat eerst uw 
werkgever weten dat u ziek bent. Meld het daarna bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV, 
telefoonnummer: +31 88 898 20 01). Geeft uw mutualiteit en lidmaatschapsnummer door. U krijgt van het UVW
een brief, die geschikt is als ziektebriefje voor uw werkgever. Meer lezen? Kijk op:
www.uwv.nl/particulieren/internationaal/grensarbeider. 

Terug in onze praktijk:
huisarts Stitzinger

Wijs op (verre) reis?
Vraag advies!

Ziektebriefjes grensarbeiders 
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Huisarts Saskia Stitzinger is voortaan in dienst bij Pallion 
als vaste huisarts. Eind mei nam zij haar diploma in 
ontvangst. 

Vertrekt u op vakantie naar de (sub)tropen? Misschien heeft 
u vaccinaties nodig. Het team Reizigersadvisering van Pallion 
helpt u graag op weg.

Huisarts Stitzinger

Het team Reizigersadvisering van Pallion. V.l.n.r.: Assistente
Margreet, huisarts Zijl, assistente Marianne en huisarts
Zilverschoon.



Nieuw gezicht: Sabijn de Cocker
Een nieuw gezicht in ons team: Sabijn de Cocker. Ze is praktijk-
ondersteuner geestelijke gezondheidszorg (POH-GGZ). Sabijn ver-
leent laagdrempelige zorg in de vorm van gesprekken en online 
ondersteuning. Ze helpt patiënten met bijvoorbeeld spanningen, 
relatieproblemen, depressies, angsten en burn-outs. Ze zegt: ,,Er is ruimte 
om het hart te luchten. Ik reik handvatten aan om weer verder te kunnen”. 
Sabijn werkt in nauw overleg met de huisartsen om elke patiënt de juiste 
zorg te bieden.
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Opmaak & druk: BeeldMerk Terneuzen

Team Pallion
wenst u een
fijne zomer!
Pallion is de eerste huisartsenpraktijk 
in de regio die professionele trainingen 
volgt in Gastvrijheid. Het complete 
team zet hiermee de puntjes op de i.
Zodat u zich nog meer welkom voelt
in onze praktijk!

Weetjes 
Schouderklachten?
Snelle diagnose!
Wekelijks is huisarts en schouderspecialist Art Asrian present bij Pallion, 
voor onderzoek en behandeling bij schouderklachten. Huisarts Asrian 
draagt zorg voor een volledige anamnese, lichamelijk onderzoek, 
schouderecho, diagnose en behandelplan. Hij werkt samen met 
gespecialiseerde fysiotherapeuten. De schouderechografie valt onder de 
huisartsenzorg en brengt voor de patiënt geen extra kosten met zich mee. 

Sabijn de Cocker

Medische verklaring sporters
Staat u een sportieve uitdaging te wachten, zoals het bedwingen van de Alpe d’Huez? Vaak vraagt de organisatie om een medische 
verklaring. Geef het formulier hiervoor af bij Pallion. Uw huisarts neemt uw dossier door en vult de verklaring in. U kunt uw medische 
verklaring na vijf werkdagen weer ophalen bij de balie van onze praktijk. De vergoeding hiervoor dient u direct per pin te voldoen. 
Vraag bij uw zorgverzekeraar na of deze kosten worden vergoed.

Eigen stem vanaf twaalf jaar
De privacy van patiënten is wettelijk geregeld. Medische 
gegevens zijn vertrouwelijk, óók lab- en röntgen-
uitslagen. Voor patiënten tot twaalf jaar zijn de ouders 
het aanspreekpunt voor de zorgverlener.
Patiënten vanaf twaalf jaar hebben een eigen stem. 
Naast de ouders moet ook het kind toestemming geven
voor behandeling of onderzoek. Patiënten vanaf 16 jaar 
zijn voor de privacywetgeving gelijk aan volwassenen.


