Huisartsen:
A.C.D. van Lennep:
dinsdag, woensdag en donderdag
Mw A.R.J. Sanders: maandag gehele dag, dinsdagavond
Mw F. Vlasveld: vrijdag, maandagmiddag en avond.

Schippersdreef 4, 3972 VA Driebergen
www.lennephuisartsen.nl
Praktijknummer: 0343-513909
SPOED: 0343-415360 (24uur per dag!)
Huisartsenpost Zeist: 088-1309610

Assistentes en praktijkondersteuning:
Nicolette van Dijk-Wijnen:
maandag, dinsdag en woensdag; assistente
Mirjam Smit-Rademaker: dinsdag en donderdag;
assistente en diabeteszorg
Marionne de Rooij-van der Werff:
donderdag en vrijdag; assistente en longverpleegkundige
Judith Hogendoorn:
maandag tot en met vrijdag, praktijkverpleegkundige.
Ria van den Boom:
woensdagochtend; praktijkondersteuner GGZ
Mirjam Vledder: maandagmiddag en woensdagmiddag;
praktijkondersteuner GGZ
Emily van Dedem: maandagavond; assistente

Spreekuren huisartsen:
Reguliere spreekuren: alleen volgens afspraak. Graag één
probleem per afspraak. Zo nodig kan in overleg met de
assistente meer tijd gereserveerd worden.
Inloopspreekuur: maandag v.a. 7.30 tot uiterlijk 8.30u.
Maximaal 10 personen. In schoolvakanties vanaf 8 uur en
maximaal 5 patiënten.
Avondspreekuur: maandag, dinsdag en woensdag van
18.00-19.00u: alleen volgens afspraak.

Bereikbaarheid:
Via de website kunt u via het patiëntenportaal
niet-spoedeisende vragen stellen en afspraken maken.
Wij stellen het op prijs als u zo veel mogelijk in de
ochtend (8.00-12.00u) belt, maar de praktijk is telefonisch
de gehele werkdag bereikbaar, met uitzondering van
woensdagmiddag vanaf 12.30u.
Voor zaken die niet kunnen wachten, kunt u gebruik
maken van het spoednummer. Gezien de drukte aan de
telefoon, houdt de assistente de gesprekken kort en zakelijk. Herhaalmedicatie graag zoveel mogelijk tijdens de
reguliere controle op het spreekuur. Buiten kantoortijden is
de dienstdoende huisarts bereikbaar via de
Huisartsenpost Zeist.
Verzorgingsgebied
Het verzorgingsgebied van de praktijk omvat Driebergen
en Austerlitz en loopt tot aan de Woestduinlaan in Doorn
en tot aan de spoorlijn in Zeist. Patiënten die in Odijk wonen of buiten dit genoemde gebied, worden verzocht een
huisarts in resp. Odijk en Zeist te zoeken.

Spreekuren assistentes, praktijkverplaagkundige en
praktijkondersteuners:
Volgens afspraak. De assistentes behandelen wonden,
tapen, geven reizigersvaccinaties, meten bloeddruk etc.
Op wisselende woensdagen is het wrattenspreekuur
waarvoor ook een afspraak gemaakt dient te worden. De
praktijkverpleegkundige doet diverse werkzaamheden.
Visites:
Bedoeld voor patiënten die om medische redenen niet
naar de praktijk kunnen komen. Graag vóór 10.00u
aanvragen indien deze visite dezelfde dag gemaakt moet
worden. Voor dringende gevallen kan vanzelfsprekend ook
later op de dag gebeld worden.
Kosten:
Voor alle verrichtingen worden kosten in rekening gebracht die meestal via uw verzekering worden vergoed.
Rijbewijskeuringen, vaccinaties waaronder reizigersvaccinaties en keuringen worden niet vergoed.
Urines:
Urines vóór 10.00 u in het kastje naast het assistentenloket zetten voorzien van het door u ingevuld vragenlijstje,
te verkrijgen op het toilet of bij de assistente.
In geval van een blaasontsteking ligt het recept die
middag in de apotheek.
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Extra informatie
Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn, evalueren wij
jaarlijks door een enquête de ervaringen van patiënten
met de praktijk.
Praktijkondersteuning:
Naast de praktijkondersteuning voor diabetes, longziekten, ouderen en de GGZ, kunnen we sinds dit jaar ook
24-uursbloeddruk- en doorbloedingsmetingen van de
vaten(Doppler) doen in het kader van de zorg voor cardiovasculaire risico’s.
Specialisten in het Medisch Centrum Driebergen:
Naast de eerstelijnszorg van de fysiotherapie, logopedie,
wijkzorg en het consultatiebureau, doen ook de KNO-arts
en cardioloog spreekuur in het centrum.
Samenwerking met de gemeente:
De heer van Lennep vertegenwoordigt, samen met huisartsen uit Doorn en Maarn, de huisartsen van de Utrechtse
Heuvelrug in het gezamenlijk overleg met de gemeente.
Wijkgerichte zorg:
Samen met de apotheek van de Sluis, de diëtiste en fysiotherapeut en huisartsen van Medisch Centrum Driebergen,
de Vitras, de specialist ouderen geneeskunde van Nassau
Odijkhof en een huisarts, fysiotherapeut en de apotheek
uit Doorn, voeren we verbeteringsprocessen door zoals
aandacht voor verbeterde zorg rondom ziekenhuisopname
en -ontslag, het voorkomen van vallen, het verbeteren
van de voedingstoestand bij mensen met kanker en het
optimaliseren van de samenwerking van
gezondheidszorginstanties binnen de gemeente.

Polyfarmacie en AMO:
Van alle patiënten die gedurende lange periode dagelijks
vijf of meer medicijnen gebruiken(polyfarmacie) worden
jaarlijks de noodzaak en risico’s doorgenomen.
Dit is een samenwerkingsproject tussen onze praktijk en
apotheek De Sluis.
Wij adviseren u om specialistische medicatie zoveel
mogelijk via de behandelend specialist te verlengen en
een Actueel Medicatie Overzicht (AMO te verkrijgen bij
uw apotheek) mee te nemen bij elk bezoek aan een arts.
Als deze wijzigingen op deze lijst aanbrengt, zal uw eigen
apotheek bij het afhalen van de medicatie dit AMO voor u
aanpassen.
Website:
We houden deze informatie graag overzichtelijk maar mist
u nog informatie? We horen het graag!
NHG-accreditatie:
De praktijk heeft het kwaliteitskeurmerk van het Nederland
Huisartsen Genootschap. Deze aanpak heeft geleid tot
aanzienlijke verbetering in de kwaliteit van zorgprocessen,
hygiëne, veiligheid en andere belangrijke zaken.
Wetenschappelijk onderzoek:
We werken af en toe mee aan wetenschappelijk onderzoek maar bezien tevoren kritisch wat de toegevoegde
waarde is de gezondheidszorg en wat de last is voor de
individuele patiënt.
Co-assistentes:
De aanwezigheid van een coassistent vergroot het leerklimaat in de gehele praktijk. Zij hebben meer tijd voor u.
Alle contacten worden door ons gesuperviseerd.
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