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Beste Patiënten,
Hier zijn we weer met onze nieuwsbrief vol nuttige weetjes!
Veel Leesplezier!

Personeelsnieuwtjes
Sinds 1/9/2020 is Dr Lize Vaes niet meer werkzaam in onze praktijk. We
verwelkomen wel twee nieuwe haio’s (huisarts in opleiding): Marjan Van Reckem
en Jeroen Maes. Zij stellen zich hieronder voor.

Nieuwe HAIO: Marjan Van Reckem
Beste patiënten,
Ik ben Marjan Van Reckem en vanaf 1 oktober volg ik Tess Van Limberghen op als
eerstejaars HAIO in huisartsenpraktijk Doktoor. Dit betekent dat u het komende
jaar bij mij terecht kan met al uw kwaaltjes, vragen en problemen. Als HAIO kan ik
indien nodig tijdens de consultatie terecht voor advies bij de vaste artsen, bovenop
ons dagelijks overleg.
Na 6 jaar studies aan de VUB koos ik voor de opleiding tot huisarts omwille van de
grote diversiteit in zowel ziektebeelden als patiënten. Ook het sociale aspect van
het beroep spreekt me enorm aan en ik kijk er dan ook naar uit jullie te leren
kennen op de consultatie. Daarnaast werk ik graag met kinderen en deed ik
afgelopen zomer ervaring op dankzij mijn job als consultatiebureau-arts bij Kind en
Gezin.
Bedankt voor jullie vertrouwen en tot op de consultatie! Marjan

Nieuwe HAIO: Jeroen Maes
Hallo iedereen
Ik ben Jeroen Maes en vanaf 1 oktober 2020 zal ik als HAIO het artsenteam
van Doktoor vervoegen. Als laatstejaars huisarts in opleiding ben ik blij jullie
binnenkort te mogen ontvangen op de raadpleging.
Na mijn studies geneeskunde aan de K.U. Leuven werkte ik anderhalf jaar in
huisartsenpraktijk Epione in Edegem. Hierna heb ik mijn Haio opleiding
verder gezet in Psychiatrisch Ziekenhuis Multiversum in Mortsel.
Na deze leerrijke ervaring ben ik blij terug als huisarts aan de slag te kunnen.
Huisartsgeneeskunde interesseert me enorm omwille van het contact met
patiënten, de brede waaier aan problemen en klachten en het zoeken naar
oplossingen voor de patiënten binnen hun eigen verhaal en achtergrond.
Ik kijk er naar uit onder de deskundige begeleiding van de artsen van het
Doktoor-team verder te groeien als huisarts en ik hoop jullie binnenkort
welkom te kunnen heten op de raadpleging. Jeroen

Covid consultaties in Doktoor
Vanaf 26/10/20 zullen wij onze covid consultaties voornamelijk uitvoeren in een
container achter onze praktijk.
Iedereen met verkoudheidsklachten of meer typische covid klachten zal in de
container op raadpleging komen. Dit om de covid en niet-covid patiënten volledig
te scheiden.
U kan hier NIET zelf online een afspraak voor maken. Gelieve te bellen naar ons
secretariaat voor een afspraak bij voorkeur tussen 8u-12u of anders tussen 16u18u. U kan ook altijd mailen om een afspraak aan te vragen (info@doktoor.be).
Wij willen er nogmaals op aandringen om met verkoudheidsklachten niet zomaar
naar de praktijk te komen maar dus eerst te bellen.
De container is toegankelijk via het kleine weggetje tussen de kapster en de
architecten, u mag helemaal tot het einde doorlopen en buiten wachten, de dokter
komt u halen. Kom stipt op tijd zodat u niet te lang buiten moet wachten en we
geen achterstand oplopen voor de patiënten achter u.
Maatregelen rond testen en quarantaine veranderen voortdurend, het is dus
moeilijk hier u nu een update te geven, gezien dit snel kan veranderen, wij zullen u
dus afhankelijk van uw specifieke situatie adviseren.
Om de zeer hoge telefonische belasting te verminderen kan u ook altijd uw niet
dringende vragen ivm covid mailen naar info@doktoor.be, we antwoorden u dan zo
spoedig mogelijk.

