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________________________________________________________________________________________________________________________________ 

De doktersassistente, wat doet zij eigenlijk allemaal? 

De doktersassistenten hebben een belangrijke functie in de 

huisartsen praktijk. Zij zijn het eerste aanspreekpunt. Naar 

aanleiding van een (telefonische) intake kan de doktersassistent 

u adviseren en/of in overleg met u een afspraak maken op het 

spreekuur van de huisarts. De intake is belangrijk voor een 

goede doorverwijzing naar een arts of andere zorgverlener. Dit 

houdt in dat de assistent vragen stelt over uw klachten om te 

kunnen inschatten hoe u het beste geholpen kunt worden. Op 

deze wijze kunnen de spreekuren beter ingepland worden. 

 

De doktersassistent heeft ook een eigen spreekuur, waar u op 

afspraak terecht kunt voor onder andere bloeddruk meten, 

bloedsuiker meten, CRP prikken, wonden verbinden, 

uitstrijkjes, ECG maken, Spirometrie, injecties geven,  oren 

uitspuiten. In de Oranje Praktijk bellen de assistentes patiënten 

na bijvoorbeeld een opname in het ziekenhuis, na een 

ingrijpende behandeling bij de specialist of huisartsenpost. Het 

verwerken van herhaalrecepten, afkomstig van patiënten zelf of 

apotheken. Ook bezoekt zij patiënten thuis i.v.m. verschillende 

handelingen die hierboven zijn genoemd. Sociale 

thuisbezoeken worden sinds vorig jaar ook regelmatig gedaan.  

De assistente heeft praktisch-ondersteunende klussen als het 

bijhouden van de medische en financiële administratie en de 

inventaris, het op orde houden van wacht - en behandelkamer, 

het bestellen van verbandmiddelen / testmiddelen e.d.,  

postafhandeling en agendabeheer. Deze werkzaamheden doet 

zij vooral in de middag. 

Zij is ook degene die de jaarlijkse griepprik voorbereid en is op 

het moment waarop deze brief wordt geschreven, enorm druk 

bezig met het voorbereiden van de Covid-19 vaccinaties. Zoals 

u regelmatig vanuit de media kunt vernemen verloopt die in 

Gelderland zeer traag. Een zeer frustrerende situatie voor zowel 

de medewerkers binnen de huisartspraktijken als ook de 

patiënten. Er komen veel telefoontjes / e-mailtjes binnen met 

vragen waarom het allemaal zo lang duurt maar door de 

onduidelijkheid vanuit het RIVM en de onregelmatige 

leveringen van de vaccins is het bijna onmogelijk om 

duidelijkheid te krijgen en te geven aan patiënten. Om dit 

laatste zo veel mogelijk te beperken houden wij onze website 

“up to date”  met de laatste informatie  die wij tot onze 

beschikking hebben. Wij willen u dan ook verzoeken om eerst 

de website te bezoeken en pas naar de praktijk te bellen 

wanneer u daar geen antwoord op uw vraag kunt vinden. 

(www.oranjepraktijk.nl ) 

__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Beste patiënt van onze praktijk,                        
Begin dit jaar zijn er nieuwe collega’s gestart en hebben we 

tevens enkele uitgezwaaid. We hebben afscheid genomen van 

René Dingemans, praktijkondersteuner-ggz en Patricia 

Lamberts, assistente. 

Vanaf 1 januari is Annelie van den Brink gestart als 

doktersassistente. Annelie werkt daarnaast ook op de 

huisartsenpost en is inmiddels een gediplomeerde triagist.  
Vanaf 1 februari hebben we 1 nieuwe collega als 

praktijkondersteuners-ggz: Reyhan Ozturk.  

Huisarts Laura Schot is na haar bevallingsverlof weer terug in 

de praktijk.Tevens is Jetta van der Tol vanaf februari gestart 

als assistente en werkt momenteel 2 dagen in de week. Zij zal 

het team versterken tot 1 juli. 

         

      
     

Onze huisartsenpraktijk is ook een lerende organisatie:      

begin januari is Diana van den Berkt gestart als stagiaire 

doktersassistente. 
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Afsluiting van mijn stageperiode 

Ter afsluiting van mijn stage bij de Oranje 

Praktijk, is mij gevraagd of ik iet over 

mijn stageperiode wil schrijven.  

Hierbij een kort relaas over deze periode.                               

Alle begin is moeilijk, zo ook in het begin 

van de stage. Je hebt vanuit je opleiding al 

wel basiskennis, maar het werktempo in 

een huisartsenpraktijk ligt hoger dan het 

werktempo op de opleiding. 

 

 

Gelukkig heb ik bij de Oranje Praktijk, huisartsen en 

collega’s om mij heen die mij hierin goed begeleid 

hebben. Zij stonden mij met raad en daad bij. Echter 

had ik het ook niet zonder de hulp van alle geduldige 

patiënten kunnen doen.                                    

Dankzij de medewerking die ik van iedereen heb 

gehad kan ik straks aan de slag als gediplomeerd 

doktersassistente.                                                  

Mijn tijd bij de Oranje Praktijk is een intense, maar 

gezellige periode geweest, waar ik met veel plezier 

op terug kijk.                                               

Diana van den Berkt                                                                                                         

__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

De telefooncentrale 

Kortgeleden hebben wij na veler verzoek wat 

aangepast. U komt weer gewoon zoals voorheen 

in een wachtrij te staan. 

Op de toets “informatie praktijk” krijgt u 

actuele informatie te horen. Zo is er op dit 

moment van schrijven, informatie over Covid-

19 vaccinaties te horen. Maar dit zal , door het 

jaar heen, dus variëren. Het kan ook zijn dat er 

deze “0 -toets” niet beschikbaar is. 

Op  dit  moment  zijn  dit de  keuzetoetsen: 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Rookvrije praktijk                           
Wij zijn een rookvrije praktijk. Dat betekend 

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”. 

Wij zijn een lerende organisatie                         
Wij leiden professionals en toekomstige collega’s op. Zo 

kunt 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 

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 

Van – Tot  Vakantie 

3 t/m 7 mei  Meivakantie 

9 t/m 27 augustus Zomervakantie 

18 t/m 22 oktober  Herfstvakantie 

3 t/m 7 januari  Kerstvakantie 
 

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, telefoon nummer of e-mailadres?    Laat 

het ons weten via de website: www.oranjepraktijk.nl  

Via “menu” en dan “wijzigingen doorgeven”. 
Wel zo gemakkelijk en het meest duidelijk.    

 

 

Als de praktijk gesloten is kunt u een beroep doen op een huisarts 

uit de waarneemgroep, zie hiervoor de website.                             

Dit is alleen voor spoedeisende zaken en problemen die niet 

kunnen wachten tot na de vakantie. 

 

NHG geaccrediteerd 
Onze praktijk is geaccrediteerd. Dit 

betekend dat wij voldoen aan de richtlijnen 

zoals geformuleerd door de Nederlandse 

Huisartsen Genootschap en de visie van de 

Oranje Praktijk 

 

1. Spoed 

2. Herhaalrecept 

3. Assistente  

0. Informatie Praktijk 

U wordt doorverbonden met de spoedlijn! 

U kunt een bericht inspreken op de voicemail. 

U blijft wachten tot dat u aan de beurt bent. Dit 

kan niet tijdens de pauze. 
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