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Kennismaken met dokter Nizami
In vervolg op de 
overnamebrief, stel ik mij deze 
keer graag op persoonlijker 
vlak aan u voor. Ik ben een  
jonge, gepassioneerde dokter 
met veel geduld en aandacht 
voor goede, professionele en 
vernieuwende zorg.

Ik ben getrouwd, mijn 
echtgenote is werkzaam in de 
ICT en samen hebben we een 

dochter van 8 jaar.  Ik heb gekozen voor waar mijn hart 
ligt, en dat is zorgen vanuit gezondheidszorg voor mijn 
medemens.

De keuze om arts te worden is vrij laat gekomen. 
Ik kom wel uit een artsenfamilie, o.a. mijn vader is 
medisch geschoold. Wat ik bijzonder vind, is dat ik iets 
kan betekenen in de soms moeilijke momenten van 
iemands leven en mag delen in vreugde van genezing.
                                                        
Zoals u eerder heeft gelezen heb ik na mijn opleiding 
tot arts eerst ervaring opgedaan in de orthopedie en 
de chirurgie. Daarna volgde het kennisgebied van 
internist reumatoloog. 
 
Na veel jaren ziekenhuiswerk, heb ik besloten te 
specialiseren in huisartsengeneeskunde.  
De passie voor chirurgie heeft bijgedragen aan 
deskundigheid en scholing in ooglidcorrecties.  
De ingreep wordt reeds succesvol toegepast.

Wat ik belangrijk vind is dat ik een betrokken dokter 
wil zijn. Zo heb ik in het team afgesproken dat wij 
telefonisch contact met u opnemen bij opname en/

of ontslag uit het ziekenhuis of bij een ingrijpende 
gebeurtenis.  
Soms doen we een nazorg-bezoek. Met o.a. de 
Nieuwsbrief, zoals deze, houden we de communicatie 
op gang. Ook de website is zo actueel mogelijk.  
Ik ben er om u te helpen de regie te houden in 
de behandeling van uw klachten. Dit hoort bij de 
kernwaarden van de huisartsgeneeskundige zorg, deze 
is generalistisch, persoonsgericht en continu.

Er is tegenwoordig veel digitalisering in de zorg.  
Zo kunt u betrouwbare websites zoals “Thuisarts.nl”  
en “Dokter.nl” raadplegen over uw klachten. Bij ons 
kunt u op meerdere manieren contact opnemen: 
telefonisch, via email of via de website. Zo heb ik 
recent een familiegesprek gedaan via beeldbellen met 
kinderen in het noorden van het land en de ouders 
bij mij in de spreekkamer van de praktijk. Dit is een 
voorbeeld van extra zorg die wij bieden binnen de 
Oranje Praktijk. Waar mogelijk maken we volop gebruik 
van vernieuwde mogelijkheden in de huisartsenzorg 
met als doel optimale kwaliteitsvolle zorg aan te 
bieden.

Ondanks alle geleverde inspanningen, zorg en de 
beste intenties, kan het zijn dat u tegen een situatie 
aanloopt waar u niet tevreden over bent. Meldt 
dit alstublieft bij onze praktijkmanager/interne 
klachtenfunctionaris Hilda Brouwer. Een ongewenste 
situatie nemen we ter harte om deze goed op te 
lossen. Natuurlijk zijn positieve ervaringen er ook om te 
delen. 

En mijn hele team wil ik een pluim geven. Het is een 
leuk en ervaren team waar ik graag mee samenwerk.
Het is teamwerk wat wij leveren en daar ben ik trots op.

Openingstijden
De praktijk is open op reguliere werkdagen van 
maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur. U kunt 
bellen voor een afspraak van 8.00 tot 12.00 uur. Na 
12.00 uur is de praktijk telefonisch bereikbaar voor 
vragen en problemen die niet kunnen wachten tot de 
volgende werkdag.

 
Onze vakanties
28 dec. 2020 t/m 1 jan. 2021 Kerstvakantie
  3 t/m   7 mei 2021 Meivakantie                                                                                                                                      
  9 t/m 27 augustus  2021 Zomervakantie
18 t/m 22 oktober 2021                  Herfstvakantie                                                                                                                                   
  3 t/m   7 januari 2022 Kerstvakantie
Tijdens onze afwezigheid nemen huisartsen  
binnen onze waarneemgroep waar voor ons.                                           
Dit is echter alleen voor spoedeisende zaken en 
problemen die echt niet kunnen wachten tot na de 
vakantie.

Mondkapje verplicht bij 
Oranje Praktijk Huisartsen
De praktijk moet strengere maatregelen treffen 
vanwege de nieuwe richtlijnen die opgesteld zijn 
voor de huisartsenpraktijken in het kader van het 
Coronavirus.
Dat houdt in dat het dragen van een mondkapje 
verplicht is als u naar de praktijk komt. Laat u testen bij 
de GGD bij klachten als keelpijn, hoesten en koorts. 
Kom dan niet naar de praktijk. Daarnaast moet u uw 
handen blijven desinfecteren bij binnenkomst. 

De praktijk houdt zich aan de landelijke richtlijnen zoals 
beschreven in het RIVM en de GGD. Hierdoor is onze 
zorg aangepast en dient u in eerste instantie te
(video) bellen met de dokter. Mocht het nodig zijn dan 
nodigen wij u uit op de praktijk.

NHG geaccrediteerd
Onze praktijk is geaccrediteerd. Dit betekent dat wij 
voldoen aan de richtlijnen zoals geformuleerd door de 
Nederlandse Huisartsen Genootschap en de visie van 
de Oranje Praktijk.

Wij zijn een lerende
organisatie
Waaraan merkt u dit? Wij leiden professionals en 
toekomstige collega’s op, zoals op dit moment een PA.                                                                                                 
Zo kunt u in de toekomst artsen, praktijkondersteuners 
en assistentes in opleiding tegenkomen.
Wij zullen u altijd vragen of u ermee instemt dat u door 
iemand in opleiding wordt geholpen, uiteraard onder 
begeleiding. Heeft u dit liever niet dan mag u dat altijd 
aangeven. 

Onze website
Voor nog meer en uitvoeriger informatie over 
huisartsenpraktijk Oranje Praktijk kunt u terecht op 
onze website: www.oranjepraktijk.nl Er wordt op dit 
moment hard aan gewerkt om het aan te vullen en 
overzichtelijker te maken. Het is de moeite waard deze 
zo nu en dan te bezoeken om op de hoogte te blijven 
over wat er in en om de praktijk afspeelt.

Wijzigingen in uw gegevens
Een nieuw adres, telefoonnummer of e-mailadres? 
Laat het ons weten via email: info@oranjepraktijk.nl
Wel zo gemakkelijk en het meest duidelijk. 



Team Oranje Praktijk:                                      

De huisartsen
Het ervaren team bestaat uit dr. Edris Nizami, dr. Vincent Munnik.  
Dr. Laura Schot sluit vanaf maart 2021 weer aan na haar bevallingsverlof.
             
De Assistenten
De vaste gezichten die u wellicht al jaren kent zijn onze ervaren assistenten Trix Smit, 
Patricia Lamberts en Judith Siersack (zij is sinds kort met zwangerschapsverlof).
Vanaf eind November zal Astrid Koopman ons komen versterken ivm het verlof  
van Judith.   
         
De Praktijkondersteuner- Somatiek (POH-S)
Yvonne Jansen verricht de DM en CVRM zorg.  
  
POH-Geestelijke gezondheidszorg (POH-GGZ)
Rene Dingemans ondersteunt de geestelijke gezondheidszorg in de praktijk en is 
werkzaam vanuit GGNet. 
 
De Physician Assistant (PA)
Nicole Schaaper, verpleegkundige, wordt opgeleid tot PA Huisartsenzorg (huisarts 
ondersteuner in medische taken) op. Haar opleiding duurt 2,5 jaar. Na haar opleiding is zij 
onderdeel van het vaste team. 

Praktijkmanager
De belangrijkste taak van een praktijkmanager is het ontzorgen van de huisarts bij de 
organisatie van de praktijk in volle omvang. Deze taak rust op de schouders van Hilda 
Brouwer; daarnaast is zij coördinator kwaliteit en intern klachtenfunctionaris. 

        

Preventie Zorg
Dit betekent geruststellen waar nodig en medisch handelen indien nodig.

Project patiënt betrokkenheid
Er komt meer focus op preventieve geneeskunde. Onder preventieve geneeskunde wordt verstaan het treffen van 
voorzieningen en maatregelen om ziekten te voorkomen. Voorbeelden zijn een verbeterde hygiëne, voorlichting, 
quarantaine, vaccinatie. In Oranje Praktijk geldt het nabellen bij opname, ontslag en medisch ingrijpende 
momenten. Ook Welzijn op Recept hoort hierbij: werken aan een betere gezondheid en welbevinden. Dit staat 
nog in de kinderschoenen en zal verder ontwikkeld worden. 

Project kwetsbare ouderen
Bij dit al actieve project biedt OZO-Verbindzorg een online platvorm waar de hulpvrager, diens mantelzorger en 
de zorgverleners elkaar informeren over de gezondheidstoestand en afspraken maken. OZO-Verbindzorg is een 
prettige manier van onderlinge communicatie waarbij iedereen op de hoogte is over hetzelfde

Rookvrije praktijk
Wij zijn een Rookvrije Praktijk. 
Dat betekent dat er op het terrein niet gerookt wordt. 
Dat wij, indien u rookt, graag willen helpen om hiermee te stoppen. 
U kunt hiervoor een afspraak maken bij onze poh-s. 
Op deze manier dragen wij bij aan een “rookvrije Generatie”. 

     

Het zal u niet zijn ontgaan dat, sinds de 
praktijkovername, wij gebruik zijn gaan 
maken van een nieuw telefoon systeem met 
een keuzemenu wanneer u ons belt. Het is 
even wennen, in de eerste plaats voor u maar 
ook voor ons.
Wij bieden hiermee de mogelijkheid om niet 
meer te hoeven wachten aan de telefoon. 
Het spaart u tijd. Wij bellen u terug! Uiteraard 
heeft u altijd nog de keus om wel te blijven 
wachten, maar dat kan soms even duren. 
Kiest u ervoor teruggebeld te worden, 
dan wordt u gebeld om en nabij een aan 
u voorgesteld tijdstip. Soms is er zoveel 
telefonisch contact, zoals nu in corona-tijd, 
dat er soms een wat langere uitloop is.

Ook tijdens een pauze en op momenten dat wij de telefoon niet direct kunnen beantwoorden krijgt u een tijd 
door waarop u wordt teruggebeld.
Er zijn een aantal zaken die u wel kunt regelen tijdens pauzes en als wij gesloten zijn. Zo kunt u 24 uur per dag een 
herhaalrecept aanvragen.
Met dit telefoonsysteem streven wij er naar goed bereikbaar te zijn en effectiever om te gaan met uw en onze tijd. 
Ons doel is meer tijd en meer aandacht voor kwaliteitsvolle patiëntenzorg. 

Tip: luister de eerste keer dat u belt goed naar de keuzes in het menu.

Let op: er kunnen incidenteel en/of tijdelijk keuzes worden toegevoegd voor extra informatie, zoals over Covid-19 
of de griepvaccinaties.

Op dit moment zijn dit de keuzetoetsen:
   

1. Spoed     U wordt doorverbonden 
met de spoedlijn!

U kunt een bericht inspreken 
op de voicemail.

1.  Wij bellen u terug op het moment 
dat u aan de beurt bent.

2.  U blijft wachten tot dat u aan de beurt bent. 
Dit kan niet tijdens de pauze.

2. Herhaalrecept

3. Assistente 

9. Informatie Praktijk

0. Griepvaccinatie
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