
Nieuwsbrief  huisartsenpraktijk Bijstra 
 
Graag willen we u op de hoogte brengen van onderstaande zaken: 
 
Vakantie  
Van 16 november t/m 21 november is er beperkte beschikbaarheid op het 
huisartsenspreekuur i.v.m. afwezigheid van dokter Bijstra en Millin. Wij willen u vragen om 
tijdens deze periode alleen te bellen voor dringende medische vragen en met langer 
bestaande, niet ernstige zaken even te wachten. 
 
De week aansluitend aan de kerstdagen (27 t/m 30 december) is onze praktijk gesloten, de 
praktijk Van Egmond zal in deze periode waarnemen voor spoed.  
 
Overgang huisartseninformatiesysteem in de regio 
Op dinsdag 22 november is de praktijk gesloten i.v.m. de omzetting van ons ICT-systeem. Dit 
geldt voor alle huisartsenpraktijken in de regio, vanwege deze reden is die dag de 
huisartsenpost bereikbaar voor spoedeisende huisartsenzorg, tel nummer: 085 - 773 73 71 
 
Griepvaccinatie 
De griepvaccinaties worden donderdag 17 november tussen 13:30-17:00 gegeven in de 
gezamenlijke hal van ons GZC.  
 
Samenwerking assistententeam praktijk Van Egmond en Bijstra 
De samenwerking tussen de assistentes van beide praktijken hebben we uitgebreid, dit 
betekent voor u, dat u mogelijk ook een assistente van de andere praktijk aan de telefoon 
krijgt of tijdens het assistentenspreekuur treft.  Door deze samenwerking kunnen we onze 
taken beter verdelen en u beter van dienst zijn. Ons assistenteam bestaat nu uit Diny, 
Marianne S., Marianne M., Metty, Else, Mirjam, Janny, Jorieka en Joanne. Binnenkort zullen 
we alle medewerkers op onze website aan u introduceren.  
 
Verpleegkundig specialist 
Sinds kort is Eva Nijeboer op dinsdag en woensdag werkzaam in onze praktijk, zij wordt 
opgeleid voor verpleegkundig specialist. Zij gaat zelfstandig spreekuur doen, waarbij ze 
medische taken van de huisarts overneemt. Verder is zij werkzaam bij thuiszorgorganisatie 
Icare als wondverpleegkundige. 
 
Leefstijlcoach 
Afgelopen maand heeft drs. Bijstra de opleiding tot leefstijlcoach afgerond. Met deze kennis 
willen we kijken hoe wij onze patiënten beter kunnen begeleiden in een gezonde leefstijl en 
ons meer kunnen richten op positieve gezondheid om de levenskwaliteit te bevorderen.  
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Team huisartsenpraktijk Bijstra 
 


