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Maatschap Pallion verwelkomt
huisarts Stitzinger
Huisarts Stitzinger sluit zich aan bij maatschap Pallion.
Ze is daarmee een van de vijf vaste huisartsen binnen onze
praktijk. Patiënten kunnen zich vanaf nu op naam bij haar
inschrijven.
In 2016 studeerde huisarts Stitzinger af. Ze werkt sinds 2015 bij
Pallion. Eerst als huisarts in opleiding en daarna als waarnemend
huisarts. Op dit moment verdiept ze zich in bewegingsklachten met
een tweejarige opleiding. Ze verzorgt samen met orthopeden M.P.
van de Kerkhove en F. Nijman van ZorgSaam Ziekenhuis al geruime
tijd het orthopedisch spreekuur. De orthopeden ondersteunen haar
tijdens dit meekijkconsult en geven direct advies aan de patiënten.
Huisarts Stitzinger is op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
in de praktijk.
Maatschap Pallion telt vijf huisartsen.

Het loopt storm bij het oogspreekuur
De belangstelling voor het oogspreekuur is groot. Huisarts Zijl begon het speciale spreekuur een jaar
geleden. Het oogspreekuur wordt voortaan ook ’s avonds gehouden.
Huisarts Zijl legt zich toe op onderzoek naar oogafwijkingen,
-aandoeningen en –ziekten. Hij vertelt: “Het gaat vaak om
een eerste screening. Ons oogspreekuur voorkomt onnodige
verwijzingen. Soms blijkt dat een bril niet goed is aangemeten
door de opticien. Of ik stuur patiënten door naar de oogarts, als
ze bijvoorbeeld staar of een verhoogde oogboldruk hebben.
Het oogspreekuur maakt een snellere diagnose mogelijk, door
gerichte informatie aan de specialist.”

Het oogonderzoekteam van Pallion: (v.l.n.r.) Anita, huisarts Zijl en Margreet.

Voortaan zijn assistentes Anita en Margreet ook present
tijdens het oogspreekuur. Zij richten zich op het meten van
de gezichtsscherpte, een belangrijke voorbereiding voor het
onderzoek. Huisarts Zijl doet het oogonderzoek. Patiënten
kunnen zowel overdag als ’s avonds bij het spreekuur terecht.

Kwaliteit

Weetjes

Pallion is opnieuw gecertificeerd door NHG Praktijk Accreditering (NPA). Dat is een onafhankelijke
organisatie voor kwaliteit in de huisartsenzorg. Aandachtspunten zijn onder meer hygiëne, triage
(doorvragen) en de vakbekwaamheid van de artsen en assistentes. Heeft u ideeën om de kwaliteit in
onze praktijk te verhogen? Laat het ons weten, persoonlijk of via info@pallion.nl.
z.o.z. voor meer Weetjes >>

Weetjes
Pensioen

Online afspraak

Pallion neemt afscheid van vaste
waarnemer huisarts Schulte.
Onze praktijk telt vanaf 1 januari drie
vaste waarnemers: huisartsen Vrieler,
Blankenburgh en Roozen.

Patiënten van huisartsen Den Ouden en Stitzinger
kunnen ook online een afspraak maken voor een consult.
Met een proefproject gaan we na of er behoefte is om online afspraken te
maken. Dit naast de telefonische contactmogelijkheid. Het online afspraken
maken is niet bedoeld voor spoedeisende zaken en nieuwe klachten.

Nieuwe gezichten
Onze praktijk heeft twee huisartsen in
opleiding: Ilse van Baar en Mehmed Halilovic.
Zij specialiseren zich tot huisarts en behandelen
zelfstandig patiënten, in nauw overleg met de
vaste huisartsen van Pallion. Ook verwelkomen wij
twee nieuwe doktersassistentes in onze praktijk:
Lisa en Sharon. Lisa liep eerder al stage in Pallion.

Assistentes Lisa en Sharon

Podotherapie Zeeland ook bij
avondspreekuur
Podotherapie Zeeland is vanaf januari ook present op het avondspreekuur.
De podotherapeut behandelt voet- en houdingsklachten en sluit ook aan
bij het spreekuur van orthopedie en reumazorg in onze praktijk.
Valerie Derumaux, eigenaresse van Podotherapie Zeeland: “Hiermee bieden
we toegankelijke kwaliteits-zorg en een extra service voor onze patiënten.
We werken nauw samen met de huisartsen. Daar profiteren de patiënten van.”
Podotherapeut Ynske Hageman neemt het wekelijkse avondspreekuur op zich.
Ze is elke donderdag tot 20.00 uur in de praktijk. Wilt u een afspraak maken
met Podotherapie Zeeland? Dat kan telefonisch via 0114-317847. Podotherapie
Zeeland werkt op meerdere locaties, in Hulst, Aardenburg, Breskens, Oostburg
en Sluis. Voor meer informatie, kijk op: www.podotherapiezeeland.nl.

Ynske Hageman (Podotherapie Zeeland)

De medewerkers van Pallion
wensen u prettige feestdagen
en een goed 2018!
Blaauwe Hofke 100
4561 NV Hulst
Tel. 0114 - 31 31 31
kijk voor alle praktische informatie op onze website www.pallion.nl

Realisatie: www.artext.nl
Opmaak en druk: BeeldMerk Terneuzen

