
Nieuwsbrief juni 2022  huisartsenpraktijk Veendokters  

Onderstaande nieuwsbrief is naar de voor ons bekende patiënten gestuurd per email. Daarnaast plaatsen we hem 

op onze website en op onze facebookpagina. Wanneer uw email niet bekend is bij ons kunt u dit mailen samen met 

uw naam en geboortedatum naar de praktijk: info@veendokters.nl Heeft u geen emailadres, dan ligt de nieuwsbrief 

voor u klaar in de praktijk. 

Nieuwbrief huisartsenpraktijk Veendokters 

Beste patiënten van huisartsenpraktijk Veendokters. Wij zijn van plan om af en toe een nieuwsbrief naar u te sturen 

met nieuwe informatie over onze huisartsenpraktijk. Hopelijk bent u hiermee weer op de hoogte van de 

ontwikkelingen in de praktijk. 

 

Onlangs is er een Patiënttevredenheidsonderzoek geweest, we zijn erg blij en trots dat u ons gemiddeld beoordeeld 

heeft met een 8,2! We willen u hartelijk bedanken dat u de moeite hebt genomen om deze enquête in te vullen.  

Met de feedback die we hebben gekregen gaan we aan de slag. Wat zijn opvallende zaken. Waar zijn onze patiënten 

blij mee, zomaar een paar antwoorden (van de 265!): 

 

 

 

Wat kunnen wij verbeteren, een paar reacties van onze patiënten: 

 

 

mailto:info@veendokters.nl


 

 

Wat gaan we de komende tijd verbeteren n.a.v. het onderzoek:  

1. Huisvesting ruimer: op dit moment huren we de Yoga ruimte van de Collink erbij. We laten hier (na de 

zomervakantie) door een bouwbedrijf twee ruime geluidsdichte spreekkamers in bouwen en een ruime 

wacht/vergaderruimte met koffie, thee en water. 

2. Verzoek te kunnen chatten met een simpele vraag: onze webapp bouwers zijn aan het onderzoeken hoe ze 

een chatfunctie kunnen inbouwen in onze webapp. Zodra er meer over bekend is, laten we het weten via 

deze nieuwsbrief 

3. Vaste huisarts: we zijn nog altijd op zoek naar een praktijkhouder. Sinds de opening van september 2019 

hebben we gelukkig elke dag huisartsenzorg kunnen leveren en zijn we geen dag gesloten geweest. 

Hieronder het team van Veendokters, per 1 juli hebben we 2 locaties: Barger-Compascuum en Zwartemeer: 

 
4. Informatie en nieuws vaker communiceren en niet alleen via de website of Facebookpagina: vanaf juni 2022 

zullen we regelmatig een nieuwsbrief verzenden. 

5. Hoe kan het dat je soms digitaal geen afspraak meer kunt plannen, maar via een terugbelverzoek wel? Wij 

zetten een aantal plaatsen per dag ‘open’ daarnaast zijn er de telefonische contacten, de digitale contacten, 

de huisbezoeken en de spoedplekken. Het kan dus best voorkomen, dat de ‘online’ plaatsen al bezet zijn, 

maar er nog wel ‘spoed’ plekken open zijn. 

6. Uitleg over het digitale dossier: de eerste week van juli van maandag t/m donderdag zijn we van 9-17 uur 

aanwezig in de Meerstal te Zwartemeer en krijgen mensen die dat willen persoonlijk uitleg en hulp bij de 

mogelijkheden van het eigen digitale medische dossier en onze Webapp. 

 



Voorlichtingsavond huisartsenpraktijk Veendokters locatie Zwartemeer op 

8 juni jl. druk bezocht: 

 

NIEUWE INSCHRIJVINGEN 

Bij praktijk Veendokters krijgen we veel nieuwe inschrijvingen, van mensen afkomstig uit de praktijk van dokter 

Douwes, te Zwartemeer. Wij adviseren u tot 1 juli bij dokter Douwes te blijven. Mocht u zelf een andere huisarts 

hebben gevonden in uw woonplaats, adviseren wij u om u voor 15 juni te laten overschrijven.  

Let op: Voor inwoners van Klazienaveen is vandaag bekend geworden dat dokter Dethmers van praktijk 

Noorderlicht nog ruimte heeft voor mensen afkomstig uit de praktijk van dokter Douwes en in Klazienaveen 

wonen. Dit is mogelijk omdat zijn huidige waarneemster, Henriette Havekes, een dag extra kan komen 

werken. 

Alle mensen die na deze datum nog bij dokter Douwes in de praktijk zijn, zullen we eind juni automatisch laten 

overschrijven in het systeem van praktijk Veendokters. 

U hoeft zich dan NIET online in te schrijven, dit gaat automatisch. 

Heeft u geen nieuwe huisarts gevonden? Per 1 juli is iedereen die nog ingeschreven staat in de praktijk van 

dokter Douwes automatisch over naar praktijk Veendokters.  We gaan werken vanaf 2 locaties, er zal dagelijks 

spreekuur zijn in Zwartemeer (praktijk dokter Douwes) en in Barger-Compascuum. 

 

 



 


