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

Hieronder lees je het reilen en zeilen binnen onze praktijk en ook wat nuttige
weetjes! Veel leesplezier!

Nieuw Gezicht aan het Secretariaat
Vanaf 1 april 2016 heeft Mihaela Gheorghe ons secretariaatsteam versterkt!
Zij deed reeds 8 jaar ervaring op in een andere huisartsenpraktijk, maar koos ervoor
om dichter bij huis te komen werken!
Zij zal samen met Linda, voor jullie klaar staan aan het onthaal, elke dag open van
8u-12u en van 16u-18u. Gelieve rekening te houden met deze openingsuren!

Onze Website in een Nieuw Kleedje
Online agenda ook
via gratis app op je
smartphone!
Meer info op
www.doktoor.be

Brusselstraat 209
1702 Groot-Bijgaarden
www.doktoor.be
02/463 31 12
info@doktoor.be

Onze website
www.doktoor.be hebben
we deze zomer grondig
aangepakt en we hopen
dat jullie hem niet alleen
mooi, maar ook veel
overzichtelijker vinden en
dat jullie gemakkellijker
aan de juiste info
geraken.

Vanaf nu kun je op onze
website ook de
praktijkfolder en de
nieuwsbrief terug vinden.
Doktoortje in je
mailbox ?

nieuwsbrief ‘Het
doktoortje’.
1 à 2 keer per jaar willen we
jullie op de hoogte houden
van belangrijke medische
weetjes en onze werking.

Via de website kan je je
inschrijven op onze

Onze Nieuwe HAIO: Astrid Collas
Ik ben Astrid Collas en
vanaf 1 september 2016
start ik in de praktijk als
huisarts in opleiding
(HAIO), in opvolging van
Dr Evert Van Deun. Zelf
ben ik afkomstig uit
Dilbeek. In 2015
beëindigde ik mijn studies
geneeskunde aan de KU
Leuven. De keuze voor de
afstudeerrichting was niet
zo eenvoudig, omdat ik
alle aspecten van de
geneeskunde wel
interessant vond.
Uiteindelijk koos ik voor

de richting huisartsgeneeskunde om het
veelzijdige : de grote
verscheidenheid zowel
aan patiënten als aan
ziektebeelden vormen
een boeiende uitdaging!
Ook het goede contact
met de patiënten is voor
mij belangrijk. Mijn eerste
opleidingsjaar als huisarts
voltooide ik in een multidisciplinaire groepspraktijk in Sint-PietersLeeuw, nu begin ik aan
mijn tweede en laatste
jaar in Groot-Bijgaarden
bij Doktoor, jullie praktijk!

Dit jaar kan u dus bij mij
ook dagelijks voor alle zaken
terecht. Indien het nodig of
gewenst is, wordt er zeker
beroep gedaan op het advies
van de ervaren artsen. Met
hen heb ik ook regelmatig
overleg. Naast het werk in de
praktijk volg ik ook een
masteropleiding in de
sportgeneeskunde. Omdat ik
lange tijd atletiek heb
gedaan, is sport iets wat me
altijd bleef boeien, vandaar
deze combinatie.
Ik kijk er zeker en vast naar
uit!
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Vaccinatie tegen Mazelen
Mazelen is een heel
besmettelijke ziekte. Als je
de mazelen gekregen hebt,
dan ben je levenslang
beschermd. Daarnaast
biedt ook vaccinatie een
goede bescherming tegen
mazelen, zeker als je 2
vaccinaties gekregen hebt.
Wie maar 1 dosis van het
vaccin heeft gekregen, is
mogelijk onvoldoende
beschermd.
Het is dan aangewezen nog
een dosis van het vaccin te
krijgen.
Vooral ouders van baby'tjes
jonger dan 1 jaar zullen je
dankbaar zijn, want die
kleintjes kunnen nog niet
worden beschermd met
een vaccinatie.

In 2016 is het vaccin gratis
voor jongvolwassenen tot
45 jaar.
Je arts kan ze gratis
bestellen bij de Vlaamse
overheid. Je betaalt alleen
het eventuele doktersbezoek.
Ben je tussen 20 en 45
jaar?
Je bent wellicht niet 2 keer
gevaccineerd in je
kindertijd. Bovendien is de
kans groot dat je de ziekte
nog niet hebt gehad. Check
zelf je vaccinatiestatus via
de “patient health viewer”
(meer info hieronder) of
vraag aan ons om het na te
kijken.

Als je maar 1 vaccin gehad
hebt, zullen we je een
tweede vaccin geven. We
hebben ze dus gratis op
voorraad!
Ben je ouder dan 45?
Ben je ouder dan 45, dan
heb je wellicht als kind nog
de mazelen gehad. Is dat
niet zo, en heb je geen of
slechts één vaccinatie tegen
mazelen gekregen, laat je
dan alsnog vaccineren.
Ben je jonger dan 20?
Ben je jonger dan 20, dan is
de kans groot dat je 2
vaccinaties hebt gehad. Je
kan voor alle zekerheid je
vaccinatiestatus zelf
checken.

Gezondheidsgegevens Raadplegen via de “Patient
Health Viewer”
Via de software Patient
Health Viewer van de
mutualiteiten kunt u:
* Uw vaccinatiegegevens
raadplegen (diegene die
door Kind en Gezin , CLBartsen, kinderartsen en
huisartsen werden
toegediend , vanaf 2014 is
dit verplicht en dus in de
toekomst zal deze info
meer volledig zijn)
* Uw medicatieschema
opvolgen

Voorwaarden

downloaden

Om toegang te krijgen tot
uw gezondheidsgegevens
via de Patient Health
Viewer moet u uw
toestemming geven om
gegevens te delen.

De Patient Health Viewer is
gratis software die u kunt
downloaden op de websites
van de verschillende
ziekenfondsen.

Via de zogenaamde geïnformeerde
toestemming stemt u in
met het elektronisch
delen van uw gezondheidsgegevens.

Om in te loggen op de
Patient Health Viewer hebt u
uw elektronische
identiteitskaart (eID), en de
pincode van uw eID nodig.
Dus voortaan kunnen jullie
zelf kijken wanneer je welke
vaccinatie gekregen hebt.

