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  Nieuwsbrief 

 
In de loop van september en oktober 2019 verandert er veel in onze praktijk. 
 
De veranderingen zijn noodzakelijk om de toenemende werkdruk het hoofd te kunnen bieden. De 
werkdruk is hoog omdat er steeds meer zorgtaken bij komen in de huisartspraktijk en omdat het 
vanwege een huisartstekort onmogelijk is gebleken om een tweede huisarts te vinden.  
 
Wij hebben met ons team besloten om niet bij de pakken neer te gaan zitten maar om de 
schouders er gezamenlijk onder te zetten.  
 
De veranderingen op een rij: 

1. Bo Konings - van den Broek (praktijkverpleegkundige/ POH-s) is begin september gestart 
met de 2 jarige master opleiding tot Verpleegkundig Specialist (VS).  
Een Verpleegkundig Specialist wordt speciaal opgeleid om geheel zelfstandig veel 
huisartsentaken en voorbehouden handelingen uit te voeren. Een VS is zelfstandig bevoegd 
om diagnoses te stellen, medicatie voor te schrijven en indicaties te stellen voor 
vervolgbehandelingen.  
Bo volgt op donderdag lessen in Rotterdam en werkt 4 dagen in de week op onze praktijk. 
In de eerste maanden zal zij vooral meelopen met huisarts Laurens Decates. Geleidelijk 
neemt zij taken die zij beheerst over van de huisarts. Bo blijft deels als POH-s werkzaam.  
 

2. Carola Schijven - Matthijssen (assistente) start binnenkort aan de Avans+ Hoge School de 
opleiding Diabetes Mellitus en Cardiovasculair Risicomanagement als deelopleiding voor 
Praktijk Ondersteuner Huisarts (POH-s). 
Carola neemt taken van Bo over en is al gestart met inwerken. Carola zal op de werkvloer 
begeleid worden door zowel Bo als Laurens Decates.  
Carola blijft op maandag en dinsdag werken als assistente en Spreekuur Ondersteuner 
Huisarts (SOH) en gaat op woensdag en vrijdagochtend werken als POH-s. 
 

3. Eva de Bruijn (assistente) breidt haar werkzaamheden als Spreekuur Ondersteuner 
Huisarts uit en gaat op maandag en dinsdagochtend werken als SOH. Om zich beter te 
kwalificeren gaat Eva extra scholingen volgen op het gebied van SOH. 
Eva blijft op woensdag, donderdag en vrijdag werken als assistente en Spreekuur 
Ondersteuner Huisarts.  
 

Wij verwachten dat wij met deze veranderingen niet alleen de werkdruk beter beheersbaar maken 
maar ook dat onze huisartsenzorg kwalitatief zal verbeteren. 
Wij hopen op uw begrip en medewerking bij deze reorganisatie. Het zal niet langer 
vanzelfsprekend zijn dat u met klachten altijd een afspraak krijgt bij de huisarts. U kunt er op 
vertrouwen dat de assistentes u bij de juiste medewerker inplannen voor de door u genoemde 
klachten. Bij het inplannen van afspraken via de website zullen wij aangeven wat wij van u 
verwachten. 
 
Laurens Decates, huisarts 
Bo Konings - van den Broek, VIOS (Verpleegkundige in opleiding tot Specialist, POH-s)  
Carola Schijven - Matthijssen, assistente, SOH, POH-s in opleiding 
Eva de Bruijn, assistente, SOH 
Anneke Mol, POH-GGZ 
Juliette van Rijnberk, praktijkmanager 


