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• nieuw in de praktijk:
handig betalen met bankkaart &
luiertafel

Beste Patiënten,
Hier zijn we weer met onze herfst nieuwsbrief! In oktober starten er telkens weer
nieuwe Huisartsen in opleiding (haio’s), dit jaar verwelkomen we dr. Elien Acke, zij
zal nog 3 maanden haio zijn en dan ons team versterken, en dr. Freya Jena. Zij
stellen zich hieronder even voor!

Elien Acke versterkt ons team!
Hallo iedereen,
Mijn naam is Elien Acke en ik start op 1 oktober als nieuwe arts in praktijk Doktoor.
Tot eind december ben ik nog in opleiding, maar nadien blijf ik als vaste huisarts.
Na mijn studie geneeskunde aan de KULeuven ben ik als huisarts‐in‐opleiding
gestart in Mechelen. Nadien heb ik ook nog in een groepspraktijk in Lier en in
Zaventem gewerkt. Ook werkte ik met plezier gedurende een half jaar op de
afdeling geriatrie in het Heilig‐Hart te Lier. Daar heb ik heel wat bijgeleerd over
allerlei ziektebeelden bij ouderen. Ik heb ook een tijdje bij Kind&Gezin gewerkt, wat
ik vanaf oktober weer zal hervatten, aangezien ik de zorg voor de allerkleinsten ook
heel erg interessant vind.
Als huisarts probeer ik steeds samen met de patiënten een oplossing te zoeken
voor alle grote en kleinere vragen. Ik heb een bijzondere interesse in
kindergeneeskunde en gynaecologie/zwangerschapsbegeleiding, maar mijn deur
staat natuurlijk open voor iedereen!

Nieuwe Haio: Freya Jena
Hallo iedereen,
Ik ben Freya Jena en vanaf 1 oktober volg ik Andrea Debyser op als eerstejaars HAIO
in huisartsenpraktijk Doktoor.
Na 6 jaar studies aan de KULeuven en mijn job als consultatiebureau‐arts bij
Kind&Gezin sta ik klaar om dit artsenteam voor het komende anderhalf jaar te
vervoegen. U kan bij mij terecht met kleine kwaaltjes, grotere problemen of gewoon
een goeie babbel! Ik zal mij telkens vol enthousiasme inzetten om u zo goed mogelijk
bij te staan. Ik word daarbij natuurlijk goed ondersteund door het team van vaste
artsen en ik kan indien nodig altijd bij hen terecht voor overleg en advies.
Tijdens mijn stagejaar werd het voor mij al snel duidelijk dat huisartsgeneeskunde
echt iets voor mij was. Het sociaal contact, de diversiteit in patiënten en problemen
zijn enkele aspecten die ons beroep heel uitdagend en leerrijk maken.
Ik kijk er naar uit u te mogen ontvangen en dank u alvast voor het vertrouwen,
Freya
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