
U bent patïent binnen huisartsenpraktijk Rozet. Dit kan bij

Rozet Rijn of Rozet Ijssel zijn. Wij vinden het van belang dat

u op de hoogte bent en blijft van alle mogelijkheden en

ontwikkelingen die de praktijk doormaakt. Met name de

veranderingen die voor u zichtbaar of merkbaar zijn. 

Daarom kiezen wij er voor u te informeren door middel van

deze nieuwsbrief. We verwachten deze maximaal 4 x per jaar

aan u te sturen. 4 keer, zodat u niet overladen wordt met

informatie, maar wel op de hoogte blijft. Een reactie geven

kan natuurlijk altijd. 

Deze eerste nieuwsbrief staat in het teken van e-health en de

mogelijkheden die de praktijk biedt. We lichten het onderdeel

"Beeldbellen" hierbij graag voor u uit. 

Dit omdat wij de afgelopen maanden hebben ervaren dat

patiënten dit een prettige manier vinden om in gesprek te

zijn met huisarts of praktijkondersteuner.

Een korte introductie 
Nieuws vanuit de praktijk

ROZETBODE
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F O T O  V A N  M A R T I N  S M I T

Heeft u het al eens geprobeerd? Beeldbellen met uw huisarts of

praktijkondersteuner? Het is een laagdrempelige en makkelijke 

 manier om een goed gesprek te voeren. 

U kunt dit in uw eigen  omgeving doen, thuis of op uw werk. Op

ieder gewenst device, zelfs onderweg op uw mobiel. 

U ziet en hoort de huisarts/praktijkondersteuner alsof u

daadwerkelijk in de praktijk bent. Het scheelt u tijd omdat u niet

daadwerkelijk naar de praktijk hoeft te komen. Uiteraard gebeurd

alles in een veilige omgeving en zal het resultaat hetzelfde zijn als

wanneer u daadwerkelijk op de praktijk was gekomen.

Wij zien dit echt als service naar u! Wilt u dat uw volgende

afspraak via beeldbellen verloopt? Geef dit dan aan bij het maken

van de afspraak. U ontvangt op het afgesproken tijdstip de link om

het gesprek te kunnen voeren. Klikken en het gesprek start direct.

https://rozetrijn.onzehuisartsen.nl/diensten/beeldbellen

https://rozetijssel.onzehuisartsen.nl/diensten/beeldbellen

Beeldbellen in de praktijk

PRAKTIJKFEITEN  
Jos Bouma, voormalig waarnemend huisarts bij Dokter

Baggen, heeft besloten zijn werkzaamheden elders

voort te zetten. Mariska Weenk neemt zijn taken over

en zal als waarnemend huisarts op dinsdag en vrijdag

werkzaam zijn binnen RozetIjssel.

Met ingang van 1 augustus gaat praktijkondersteuner

Jetty Voorhaar met pensioen. Haar werkzaamheden

zullen per 9 augustus worden overgenomen door: Leonie

Blijdenstein. Zij zal werkzaam zijn van maandag tot en

met donderdag. Wij wensen haar vast veel succes en

plezier in onze praktijk.
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24/7 inzage in uw medisch dossier

24/7 uw medicatie-overzicht inzien

herhaling van medicatie online regelen

Uw vragen via mail aan de huisarts stellen

Beeldbellen als consultvorm en service

vanuit de praktijk. 

Er is de afgelopen maanden veel veranderd in

ons dagelijks bestaan. E-health was al niet

meer weg te denken uit onze praktijk. Met de

komst van het corona-virus, zien we een sterke

toename in het gebruik van onder meer

mijngezondheid.net en de beeldbel-service die

wij bieden. Wat zijn nu exact de

mogelijkheden : 

Meer weten? Log via uw DIGI-D in op

mijngezondheid.net en kijk wat er allemaal

mogelijk is. 
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