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‘Het Doktoortje’
• nieuw in de praktijk:
handig betalen met bankkaart &
luiertafel

Beste Patiënten,
Hier zijn we weer met onze herfst nieuwsbrief vol nuttige weetjes! In oktober
starten er telkens weer nieuwe Huisartsen in opleiding (haio’s), dit jaar
verwelkomen we Dr Maxim Hellyn en Dr Andrea Debyser. Zij stellen zich hieronder
even voor!
Veel leesplezier!
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Om de covid en niet-covid patiënten volledig te scheiden zullen we nog steeds
gebruik maken van onze container. Iedereen, ook wie reeds gevaccineerd is, met
verkoudheidsklachten (of meer typische covid klachten) zal in de container op
raadpleging komen. Ook wie een hoog-risico contact heeft gehad zullen we in de
container ontvangen.
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 16u-18u. U kan ook
altijd mailen om een afspraak aan te vragen (info@doktoor.be). DUS GEEN
ONLINE AFSPRAAK BOEKEN ALS U VERKOUDEN BENT!
U kan niet terecht bij ons voor covid testen voor reis, We verwijzen hiervoor naar
onze vorige nieuwsbrief!

Nieuwe Haio: Maxim Hellyn
Beste patiënten,
Ik ben Maxim Hellyn en sinds 1 oktober ben ik één van de nieuwe huisartsen in
opleiding in de praktijk, ik volg Dr Jeroen Maes op.
Na mijn studies aan de KU Leuven koos ik voor de opleiding tot huisarts. Zo heb ik
eerst anderhalf jaar in een huisartsenpraktijk in Anderlecht gewerkt. Daar heb ik al
heel veel geleerd en de nodige ervaring opgedaan.
Tot september werkte ik dan weer op de spoedgevallendienst in Vilvoorde.
Hoewel dit heel leerrijk was, ben ik blij terug te kunnen keren naar een
huisartsenpraktijk. Hier bij Doktoor in Groot-Bijgaarden zal ik het komende jaar
het laatste onderdeel van mijn opleiding afmaken.
Ik ben heel enthousiast om de praktijk en vooral om jullie, de patiënten, beter te
leren kennen. Of het nu voor kleine kwaaltjes is of voor de opvolging van een
chronische aandoening, voor een goeie babbel over een probleem of een
preventief onderzoek … ik zal u altijd met plezier proberen helpen en word daarbij
natuurlijk ondersteund en opgevolgd door het team. De diversiteit in consultaties
en patiënten maakt onze opleiding en ons beroep zo uitdagend en leerrijk.
Ik kijk er naar uit u te mogen ontvangen en dank u alvast voor het vertrouwen,
Maxim

Nieuwe Haio: Andrea Debyser
Hallo iedereen,
Ik ben Andrea Debyser en ik volg vanaf 1 oktober 2021 Marjan Van Reckem op als
HAIO in de huisartsenpraktijk Doktoor. Ik ben net afgestudeerd aan KULeuven en
ben klaar om dit artsenteam voor een jaar te vervoegen. Ik ga nauw samenwerken
met de andere huisartsen en kan zowel tijdens als na de consultaties bij hen terecht
voor overleg en advies. Vanaf nu kunnen jullie met al jullie zorgvragen bij mij
terecht en zal ik mij volledig inzetten om jullie zo goed mogelijk bij te staan.
Ik heb voor het beroep van huisarts gekozen omwille van de grote variatie in
patiënten en in ziektebeelden. Ik heb een heel leerrijk stagejaar achter de rug
waarbij ik buiten de stages in het ziekenhuis ook heb meegelopen in een
zorginstelling voor ouderen en consultaties heb meegevolgd bij Kind&Gezin.
Ik werk heel graag met kinderen en zou me de komende jaren zeker verder willen
verdiepen in dit deelaspect.
Verder heb ik tijdens mijn opleiding medisch frans gevolgd en dit verder geoefend
tijdens mijn stagejaar.
Kortom, ik kijk ernaar uit jullie in de huisartsenpraktijk te ontvangen!
Groetjes,
Andrea

Vaccinatie-update: Griep en Covid-19
Een griepvaccinatie blijft zoals altijd belangrijk om te laten zetten, naast de Covid19 vaccinatie. Dit wordt vooral aanbevolen voor risicogroepen en 50 plussers. Alle
50 plussers kunnen hun vaccin zonder voorschrift gaan halen in de apotheek, alle
andere patiënten kunnen via ons secretariaat een voorschrift aanvragen. De beste
periode om dit te laten zetten is november. Er wordt best 2 weken tussen het
vaccineren tegen covid-19 en griep gehouden.
Een derde prik tegen Covid-19 wordt nu ook aangeboden voor 65-plussers en
mensen met verminderde immuniteit. U zal hiervoor uitgenodigd worden en de
vaccins worden nog steeds gezet in de vaccinatiecentra.
Het is erg belangrijk om dit extra vaccin te laten zetten, omdat we zien dat het
antistof niveau na 6 maanden sterk gedaald is, en een booster noodzakelijk is. Dit
vooral om te vermijden dat u ernstig ziek zal worden van een Covid-19 infectie.

Voorschrift nodig? Graag op consultatie komen!
We willen er nog eens op aandringen om tijdens uw consultatie voldoende
voorschriften te vragen, zodanig dat u toekomt tot uw volgend consult. We geven
geen voorschriften meer telefonisch, dus gelieve hiervoor niet te bellen naar het
secretariaat, maar een afspraak te maken.

