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Verpleegkundig specialist in onze praktijk
Pallion haalt nieuwe expertise in huis: de verpleegkundig specialist. Door deze teamuitbreiding kunnen
patiënten sneller in de praktijk terecht. Verpleegkundig
specialist Marloes Strobbe werkt vanaf september
ook bij Pallion.
Een verpleegkundig specialist is een verpleegkundige die
ook is opgeleid om zelfstandig patiënten te behandelen.
Marloes neemt taken over van de dokters. Ze verleent
geneeskundige zorg van dezelfde kwaliteit als de huisarts
dat doet. Ze diagnosticeert, behandelt en schrijft medicatie
voor, waar nodig in overleg met de medisch specialisten.
Een verpleegkundig specialist is niet hetzelfde als een
gespecialiseerd verpleegkundige, die zich bezighoudt met
een bepaald vakgebied, zoals epilepsie, suikerziekte of astma.
Verpleegkundig specialist Marloes Strobbe

Medische noodzaak?
Overleg met uw apotheek

Uw medische gegevens
toegankelijk

Apotheken moeten een strikter medische noodzaak
beleid hanteren, in opdracht van uw zorgverzekeraar.
De verantwoordelijkheid voor de controle of er
daadwerkelijk sprake is van Medische Noodzaak ligt
bij de apotheek. Niet bij de huisarts. Als artsen vinden
wij het vervelend als patiënten van merk moeten
wisselen, de apotheek vindt dat ook.
Het is goed te beseffen dat verzekeraars deze
wijzigingen bepalen. Niet de artsen, niet de apotheek.
Mocht u bijwerkingen bemerken bij een ander merk
geneesmiddel, dan kunt u dit rechtstreeks met de
apotheek bespreken en kijken hoe dit op te lossen.

Komt u ’s avonds, in het weekend of bij spoed bij de
Huisartsenpost (HAP) terecht? Dan kunnen de zorgverleners daar een deel van uw medische gegevens
inzien. De medische informatiesystemen van Pallion en
de HAP zijn gekoppeld.
Wilt u niet dat de HAP (Nucleuszorg) uw gegevens in kan
zien? Meld dat dan bij de assistenten van onze praktijk.
Wilt u dat uw gegevens ook toegankelijk zijn als u elders
bent, bijvoorbeeld met vakantie? Geef dan toestemming
via www.pallion.nl/ik-geef-toestemming of telefonisch
aan de assistente. Kijk voor meer informatie op:

www.ikgeeftoestemming.nl

Weetjes
Afspraak dokter Voorbrood

Afspraak maken

Wilt u een afspraak bij dokter Voorbrood? Vanaf
september is hij alleen aanwezig op dinsdag,
woensdag en donderdag.

Wilt u een afspraak maken of een visite
aanvragen voor dezelfde dag? Neem dan
tussen 8.00 en 10.00 uur contact op. U kunt ook online
een afspraak maken via www.pallion.nl. Heeft u een
andere vraag? Bel dan na 11.00 uur, dan kunnen wij u
sneller te woord staan. Een herhaalrecept aanvragen kan
de hele dag via onze herhaalrecepten-lijn of website.

Uitnodiging griepprik
De oproepbrief voor de griepprik valt dit jaar
later op de mat. Door leveringsproblemen
met de vaccins wordt de griepprik nu vanaf
half november gegeven. Dat is twee weken
later dan normaal.

Melden bij centrale balie
Met de plaatsing van zes tijdelijke units bij Pallion
zitten alle zorgverleners voortaan dichtbij elkaar.
De zorgverleners die eerder boven gehuisvest
waren, werken nu op de begane grond. Als u een
afspraak heeft met de dokter, verpleegkundige of
praktijkondersteuner, meldt u zich dan aan de
centrale balie.

Tip www.thuisarts.nl is een betrouwbare online
informatiebron, door dokters samengesteld. De
website kan uitkomst bieden als u twijfelt of u naar
de dokter moet.

Huisarts in opleiding
Dokter Lotte de Smet is een nieuwe huisarts in
opleiding in onze praktijk. Dokter Zijl begeleidt haar.
Zij is drie dagen per week aanwezig en studeert in
Rotterdam.

Nieuwe banen

Succes Claudia, welkom Lynn!
Een nieuw gezicht in het team van
assistenten: Lynn. Ze is algemeen assistente
en volgde haar opleiding bij Scalda in
Goes. Daarnaast heeft onze praktijk een
nieuwe praktijkmanager: Claudia BaetsleerVan Nieulande. Zij neemt de functie over
van Thérèse van den Boom, die onlangs
afscheid nam van Pallion. Claudia werkt al
twintig jaar als doktersassistent. Eerst in
praktijk Het Bolwerk en daarna bij Pallion
in Hulst, waarvan de laatste vier jaar als
coördinerend assistent.
Praktijkmanager Claudia en assistente Lynn

Team Pallion wenst u een stralende zomer!
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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