Gaarne willen wij nader ingaan op het functioneren van het gezondheidscentrum Dolium
wat zijn 10e jr, na oprichting in 1999, ingaat.
Het Dolium is een groot gezondheidscentrum waarin meerdere verschillende
eerstelijns gezondheidsorganisaties of praktijken zijn gevestigd. Van Apotheek tot
Zuidzorg en alles wat daar tussen zit. We hebben het destijds opgezet als een
verzamelgebouw voor eerste lijns gezondheidsdisciplines, waarbij de gedachte was: als
diverse praktijken die allemaal werken aan het bevorderen van gezondheid voor de mens, bij
elkaar in een gebouw zitten, dan ontstaat er vanzelf samenwerking. Een voorbeeld is het
Kinderteam: waarin kinderpsycholoog, fysiotherapeut, logopedie en ergotherapeut
samenwerken.
Met name willen wij het functioneren van onze huisartsenpraktijk toelichten. Veranderingen
in de maatschappij zoals meer alleenstaande ouderen, delegeren van ziekenhuistaken naar
de huisarts, bezuinigingen in de zorg die leiden tot uitbreiden van het takenpakket van de
huisarts in combinatie met verbeterde aanpak van chronische aandoeningen leiden tot een
noodzakelijke anderen inrichting van de huisartsenpraktijk. Tegelijkertijd blijft de
oorspronkelijke functie van de huisarts: laagdrempelige persoonlijke zorg dichtbij huis ook
bestaan. De solohuisartspraktijk met 1 assistente kan dit niet allemaal uitvoeren. In
combinatie met het feit dat alle artsen parttime werken leidt dit ertoe dat wij een team
hebben samengesteld met meerdere disciplines die elk een deel van bovengenoemd
takenpakket op zich neemt.

De disciplines die nu in de huisartsenpraktijk Dolium werken zijn: 1. de doktersassistenten,
allen getraind in het inschatten van de klacht van de patiënt zodat deze op het juiste
spreekuur terecht komt. Zij geven uitleg en advies over allerlei gezondheidsvragen en
organisatie van de praktijk. Verder een ruim takenpakket waarbij sommige gespecialiseerd
zijn in extra taken. 2. de praktijk-ondersteuners: apart opgeleide zorgverleners die met name
patiënten begeleiden met chronische ziekten zoals astma, copd, diabetes, hart en
vaatziekten. Maar ook op het vlak van de geestelijke gezondheidszorg hebben we in het
Dolium 2 praktijkondersteuners die gesprekken voeren met patiënten met stressklachten en
bij wie nog niet duidelijk is of ze moeten worden doorverwezen naar een psycholoog. Dan is
er sinds kort een praktijkondersteuner in dienst die speciaal belast is met de zorg voor de
ouderen. 3. Sinds 2018 zijn er 2 verpleegkundig specialisten genaamd Mw. Klein Zeggelink en
Mw. Jansen toegevoegd aan ons team, zij hebben een eigen spreekuur en zijn bevoegd om
veel voorkomende klachten en aandoeningen in de huisartsenpraktijk te behandelen en
medicijnen voor te schrijven.

4. de huisartsen die in het Dolium werken. De huisartsen werken bij ons in koppels:
dhr van den Boogaard met dhr Bouwmans, Mw. Boom met Mw. Nieuwelink en Mw.
Burghout met Mw. ten Hove, laatst genoemd arts start per 1 april ter vervanging van Mw.
van de Sande, die vanwege gezondheid redenen is uitgevallen.
5. de praktijkmanager, Mw. Brunings. Zij regelt vele zaken achter de schermen.

Wij streven naar continuïteit van zorg. Ten eerste heeft u uw een eigen arts(en), ten tweede
kunnen wij continuïteit waarborgen door tijdens kantoortijden altijd open te zijn. Er zijn
geen vakantie sluitingen meer. Afwezigheid van een arts wordt zoveel mogelijk intern
opgelost. Omdat wij streven naar voldoende bezetting zal waar nodig de hulp van een
waarnemend huisarts worden ingezet. Wij streven verder naar snelle zorg, hiervoor worden
dagelijks plaatsen opengehouden in de agenda.
Voor echte spoed kunt u altijd terecht. Als u een specifieke arts wilt spreken kan het zijn dat
u enkele dagen moet wachten. Elke dag is minstens een van uw twee artsen aanwezig. Door
met meerdere artsen samen te werken gaat de kwaliteit van zorg omhoog. Het is
bijvoorbeeld mogelijk om ingewikkelde klachten te kunnen bespreken met collega’s.

Wij zijn dagelijks bezig de kwaliteit van zorg op peil te houden. We houden ontwikkelingen in
maatschappij en gezondheidszorg in de gaten en waar mogelijk zoeken we naar
aanpassingen als die nodig zijn. Daarvoor horen we ook graag uw mening. Deze kunt u
sturen naar info@huisartsendolium.nl.
Met vriendelijke groet,

JJM van den Boogaard en AJ Boom

