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Innovaties in de praktijk: 
In het afgelopen jaar is er veel veranderd in de praktijk, de belangrijkste zaken zullen wij toelichten. 
Oranje Praktijk Huisartsen levert Unieke zorg:                                   
                                                              

1.     Oranjepraktijk zet in op innovaties en werkt aan toekomstbestendige zorg. Andere mogelijkheden tot 
contact met de praktijk bijvoorbeeld via E-consult is daar een voorbeeld van. 
2.     Door de specialistische ervaring van de huisartsen en met name van dr. Nizami bieden wij unieke zorg 
welke niet in elke huisartspraktijk geboden wordt. Onze specialiteiten zijn met name Chirurgie, Interne 
geneeskunde, Reumatologie en Orthopedie.  
3.     Geen wachttijden, zelfde dag bellen (mits natuurlijk zelfzorgadviezen via thuisarts.nl geprobeerd) 
betekent al zelfde dag beoordeling en antwoord op uw vraag van de huisarts. 
4.     Veel diagnostische mogelijkheden binnen de praktijk waaronder echografie van de buik. 

 
  
 

                                                 
 
 
 
 
 
 



 

Investering in een nieuwe 
team 
 
Er zijn 3 nieuwe assistenten 
werkzaam in de praktijk, 
Radha, Maaike en Cinthia.  
 
Desiree Vink is per 01-09-2021 
gestart als Physician assistant 
in opleiding. Zij mag 
zelfstandig spreekuur doen 
onder supervisie van de 
Huisarts. 
 
Vanaf 1 juni heeft dokter 
Munnik de praktijk verlaten. 
Hiervoor komt Dokter 
Timmermans in de plaats. Hij 
gaat op maandag werken.  
 
 
 

                                                      
            

 

Mevrouw Koetsier, onze 
Praktijkondersteuner-Somatiek 
(verpleegkundige POH) is weer 
volledig aan het werk.  
In de maand van uw verjaardag 
kunt u bij haar een afspraak 
inplannen voor de (jaarlijkse) 
controles. Door de zorgverzekeraar 
moeten wij kritisch kijken naar het 
soort en aantal controle 
momenten. Dit betekent dat wij per 
geval de controle frequentie en de 
vorm van deze contacten moeten 
beoordelen en zo nodig aanpassen.  
Bij de praktijkondersteuner-
Somatiek kunt u ook terecht als u 
wilt stoppen met roken. Hiervoor 
maakt u een afspraak bij de 
assistente. 
 
 
 
 
 

 

 
 
Contact met de praktijk 
 
Wij merken dat er in de ochtend gebeld wordt voor recepten, uitslagen en overige vragen. 
De beltijden in de ochtend zijn specifiek voor het maken van een afspraak. In de middag kunt u bellen voor 
uitslagen en overige vragen voor de assistenten. U kunt uw vragen ook via het patientenportaal stellen.  
 
Nu Corona voorbij lijkt te zijn, is het in de zorg nog steeds drukker dan normaal. Wij leggen u in het kort nog even 
de spelregels uit rond het bellen naar de praktijk. 
 
08.00 tot 10.15 uur en van 11.10 en 12.00 uur voor het maken van afspraken 
14.30 tot 16.45 uur (uitslagen en overige mail) U kunt in de middag geen afspraak maken voor consult bij de 
huisarts. 
 
Afspraken met de huisarts maakt u op de dag dat u bij de huisarts terecht wil. Daarvoor belt u naar de praktijk 
tussen 08.00 uur en 10.15 uur en tussen 11.10 uur en 12.00 uur. Het kan zijn dat er meer mensen tegelijk naar de 
praktijk bellen maar wij proberen de wachttijden zo kort mogelijk te houden. Om een lange wachttijd aan de 
telefoon te voorkomen zou u voor eenvoudige vragen een e-consult kunnen sturen via de HRA-app.  
 
 



 

Recepten herhalen  
                    
 

Om een recept te herhalen, belt u naar de praktijk, u kiest dan in het keuzemenu optie 2. Het recept ligt dan de 
volgende dag bij de apotheek voor u klaar. De infomail is niet bedoeld voor herhaal recepten. Deze mail wordt 
niet in behandeling genomen.  
 
 

 
 
                              
 

 
 
 
 
Oranjepraktijk mail: 
 
Per 15-06-2022 geen behandeling medische vragen of 
medicatie verzoeken per mail. 
 
Regel uw zorgzaken online: 
U kunt uw zorgzaken regelen via de HRA-app. U kunt 
een e-consult naar de huisarts sturen en u ontvangt een 
bericht zodra uw consult beantwoord is. De huisarts 
probeert binnen 5 werkdagen uw bericht te 
beantwoorden. 
 
De infomail is niet voor het annuleren van afspraken of 
het aanvragen van herhaalrecepten. Dit kan allemaal 
via uw eigen patiënten portaal.  
 
 

Griepvaccinatie en Pneumokokkenvaccinatie. 
In het najaar worden de vaccinaties weer gegeven. Indien u voorgaande jaren ook een uitnodiging kreeg voor de 
vaccinatie, zal u deze ook na de zomer ontvangen. De datum van vaccineren is 17 november 2022 
 
Praktijk gesloten: 
Op onderstaande data is de praktijk gesloten i.v.m. nascholing/vakantie: 

• 11-07-2022 t/m 29-07-2022 
• 02-01-2023 t/m 06-01-2023 

Tijdens onze afwezigheid nemen onze spoed collega’s waar voor ons. Bel voor meer informatie het 
praktijknummer 055 – 533 87 00. 
Dit is echter alleen voor spoedeisende zaken en problemen die echt niet kunnen wachten tot na onze afwezigheid. 
 
 

 

 


