
Huisartsenpraktijk J.C.Ponten 

 Praktijk: 

Tot onze vreugde komt dokter Verdijk per 1 maart  weer 
terug van haar zwangerschapsverlof. Zij is in november 
bevallen van een gezonde dochter, Louise. Ze blijft op 
maandag, donderdag en vrijdag werken met dien 
verstande dat ze in Nieuwland op de donderdagen pas om 
9 uur begint. In de maanden juli en augustus werkt ze 
niet op de maandagen, mede i.v.m.haar kinderen. 

Ik ben dokter v. Zwieten zeer erkentelijk voor zijn hulp 
de afgelopen maanden. Hij werkt vrijdag 7  februari voor 
het laatst. We zijn bezig met extra hulp in de 
zomermaanden te zoeken, ook i.v.m. de waarneming 
voor de Getijdenmolen. Dit lijkt allemaal te lukken en ik 
zal hier in de volgende dorpskrant meer over kunnen 
zeggen 

Apotheek 

Half januari werden we onaangenaam verrast door onze 
farmaceutische groothandel met het feit  dat ze, zonder 
informatie vooraf ,over waren gegaan op leveringen  2x 
per week i.p.v. 5x per week. Dit was geheel tegen de 
afspraak en we stonden voor een voldongen feit. Voor 
Anneke een hele klus. Nogmaals vraag ik u om mee te 
denken en uw medicatie zo vroeg mogelijk te herhalen. U 
moet zich daarbij realiseren dat we nu op dinsdag en 
donderdag geleverd krijgen. We moeten dus met een wat 
grotere voorraad werken en u zult  regelmatig een dag 



langer op uw medicijnen moeten wachten. Dit geldt niet 
voor spoedrecepten. 

Astma 

Het komend jaar gaan we wat extra aandacht besteden 
aan astma .We nodigen een aantal mensen die “puffers” 
gebruiken  uit voor een spirometrie( = longinhoudstest) 
en kijken of de medicijnen nog wel toereikend zijn. 

Dat betekent ook dat Anneke de mogelijkheid biedt om 
apart bij haar te komen voor inhalatie-instructie. Dit geldt 
voor nieuwe gebruikers in ieder geval en ook mensen die 
al lang “puffers” gebruiken zijn welkom. Het blijkt uit 
onderzoek dat er nog veel verbeterd kan aan de 
inhalatietechniek . 

Het is zeer aan te bevelen om inhalatiemedicijnen vlak 
voor 12 uur te halen of tegen 17.00u. Dan heeft Anneke 
de mogelijkheid om het uit te leggen dan wel een 
afspraak met u te maken om er apart even voor terug te 
komen. Anneke zal ook bekijken of u wel de juiste puffer 
gebruikt aangezien er erg veel nieuwe vormen in de 
handel zijn gekomen. Hierbij geldt natuurlijk dat u zelf 
de medicijnen  moet ophalen en niet iemand anders moet 
sturen. 

Telefoonnummers 

Nogmaals het verzoek om uw actuele telefoonnummer 
aan ons door te geven. Vooral 06 nummers veranderen 
nogal eens. Tevens wil ik u erop wijzen dat wij vanuit de 



praktijk meestal met een afgeschermd nummer bellen. 
We krijgen dan soms te horen dat het nummer dat we 
bellen van een patiënt geen gehoor geeft als met een 
afgeschermd nummer wordt gebeld. Om die reden 
kunnen we met enige regelmaat iemand niet bereiken. 

Afwezig: 

Mijn studievriend dokter Eijsbouts( voormalig huisarts in 
Son) heeft gevraagd nog eens een weekje in de praktijk te 
mogen werken. Hij zal er zijn( in Middelburg) van 9 t/m 
13 maart. Dokter Verdijk en mijn zoon zullen er die week 
ook zijn. 

 

 

 

 

  

  

   


