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Huisarts Halilovic wordt
vaste waarnemer
Pallion heeft er een extra waarnemer bij: huisarts Halilovic
blijft na zijn opleiding binnen onze praktijk werken.
Waarnemers in de huisartsenpraktijk behandelen zelfstandig
patiënten. Zij staan in voor de continuïteit van de zorg. Een waarnemend huisarts heeft precies dezelfde opleiding gehad als uw eigen
huisarts. De medisch-inhoudelijke kennis is daarom vergelijkbaar.
Huisarts Halilovic heeft geen eigen patiënten en valt in als de vaste
huisartsen afwezig zijn. Ook vangen waarnemers extreme druktes in
de praktijk op en zorgen ze dat u ook in vakantieperiodes vlot terecht
kunt voor een afspraak.
Huisarts Halilovic is sinds september 2017 een bekend gezicht binnen
Pallion. Hij rondt in augustus zijn opleiding aan het Erasmus MC in
Rotterdam af. Vooral de diverse patiëntenpopulatie van Pallion spreekt
hem aan. “Pallion heeft jonge, ambitieuze huis-artsen die op vele
vlakken vernieuwend zijn. Dat maakt deze praktijk uitdagend om te
werken”, aldus huisarts Halilovic.

Afspraak maken? Let op het
tijdstip of regel het online

Huisarts Halilovic

Weetjes
Regels rond privacy
Pallion waarborgt uw privacy. We zorgen dat uw gegevens
veilig zijn en voldoen aan de nieuwe Privacywet AVG.
Als patiënt heeft u altijd de controle over uw dossier.
Wilt u ons Privacyreglement inzien? U vindt het online op
www.pallion.nl.

Vertrouwelijk
Wilt u een afspraak maken of een visite aanvragen voor
dezelfde dag? Neem dan tussen 8.00 en 10.00 uur contact
op met Pallion. De assistentes zitten voor u klaar om uw
consult of visite in te plannen. Heeft u een andere vraag?
Als u daarvoor na 11.00 uur belt, kunnen wij u sneller te
woord staan. Wilt u een herhaalrecept aanvragen?
Dat kan de gehele dag via onze herhaalrecepten-lijn.
Heeft u geen tijd om telefonisch contact op te nemen?
Maak dan uw afspraak online, via onze website
www.pallion.nl. Let op: u kunt alleen online een afspraak
inplannen bij uw eigen huisarts. Ook is online plannen niet
geschikt voor spoedzaken. Per klacht wordt er tien minuten
spreektijd gereserveerd. Verwacht u dat dit te weinig is of
twijfelt u of u zelf uw afspraak kunt inplannen? Neem dan
telefonisch contact op met de assistente.

Medische gegevens zijn vertrouwelijk. Ook lab- en
röntgenuitslagen vallen daaronder. Voor kinderen tot twaalf
jaar gelden de ouders als aanspreekpunt. Vanaf twaalf jaar
hebben de patiënten een eigen stem. Dat houdt in dat het
kind ook toestemming moet geven voor een behandeling
of onderzoek. Patiënten ouder dan zestien jaar moeten
toestemming geven dat hun medische informatie aan
derden mag worden verstrekt, bijvoorbeeld aan familie.
Toestemming geven daarvoor kan via een akkoordverklaring.
Hiermee geeft de ondergetekende aan dat bepaalde
familieleden medische gegevens mogen inzien, lab-uitslagen
mogen opvragen of verwijsbrieven mogen ophalen.
Toestemmingsverklaringen kunt u downloaden via onze
website of ophalen bij de praktijk.
Meer weetjes z.o.z. >>

Vaste huisarts
Elke patiënt staat ingeschreven op naam van één van de
huisartsen van Pallion. Inschrijving op naam betekent dat
iedere patiënt aan een vaste huisarts is gekoppeld. Dit borgt
de kwaliteit van zorg. Het betekent ook dat een afspraak op

verzoek bij een andere huisarts in principe niet aan de orde
is. Uw eigen huisarts is dossierhouder van uw medische
gegevens en dat verzekert u van de beste, patiëntgerichte
huisartsenzorg.

Praktijkondersteuner
Annet voegt zich bij
team Longzorg

Sportieve prestatie
medewerkers ZorgSaam
en Pallion

Praktijkondersteuner Annet van Es heeft zich bij het
team Longzorg gevoegd. Het team bestaat vanaf 1
juli naast Annet uit huisarts Stitzinger en assistente
Anja. Annet volgt verpleegkundig specialist Rita
Dobbelaar op.

Medewerkers van ZorgSaam en Pallion zetten op 21
april een topprestatie neer tijdens de marathon van
Zeeuws-Vlaanderen. De eerste- en tweedelijnszorg
liepen samen een estafetteloop, met drie teams!

Rita hield zich in de afgelopen tien jaar bezig met
de controles van patiënten met astma en COPD in
onze praktijk. Annet heeft al de patiënten met harten vaatziekten en diabetes onder haar hoede. De
ziektebeelden van deze patiënten overlappen vaak
met die van mensen met longaandoeningen. Door de
functies van Annet te combineren, neemt de kwaliteit
van zorg binnen onze praktijk toe. Zij kan verbanden
leggen tussen klachten en sneller doorverwijzen naar
de huisarts als dat nodig is.

Het team Longzorg van Pallion (v.l.n.r. Annet, Anja en huisarts
Stitzinger).

De dag van de marathon was onverwacht warm.
Dat deed niet af aan het plezier van de deelnemers
die dag. De sportieve prestatie vloeide voort uit de
succesvolle samenwerking tussen de huisartsen en de
orthopeden tijdens het meekijkconsult orthopedie. In
totaal drie teams liepen warm voor de estafetteloop
en zetten zich in voor deze teamprestatie buiten
werktijd.

Zorg in beweging tijdens de marathon Zeeuws-Vlaanderen.

Team Pallion wenst u een stralende zomer!
Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen?
Neem dan contact op met de praktijk.

Blaauwe Hofke 100
4561 NV Hulst
Tel. 0114 - 31 31 31
kijk voor alle praktische informatie op onze website www.pallion.nl
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