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Twee huisartsen voor elke patiënt

Alle patiënten van Pallion hebben voortaan 
twee vaste huisartsen. Dat betekent voor 
elke patiënt voldoende tijd en aandacht
en twee vertrouwde gezichten! 

Pallion verdeelt alle patiënten over de drie huisartsen 
van de maatschap. Elke huisarts vormt een combinatie
met een vaste waarnemer. De drie teams bestaan dus uit 
twee huisartsen die samen het aanspreekpunt zijn
voor de patiënt. 

Dat is klantvriendelijker en praktischer. 
Het maakt dat u sneller terecht kunt in onze praktijk.
Beide huisartsen zijn op de hoogte van uw dossier.

De vaste teams zijn: 
 • dhr. R. Zijl en mevr. A. Vrieler
 • mevr. S. Stitzinger en mevr. L. de Smet
 • dhr. M. Halilovic en mevr. E. Nijskens

Dokter De Smet is nieuw toegevoegd aan het team 
van Pallion. Ze is geen onbekende in de praktijk
en deed eerder hier haar opleiding. Dokter De Smet 
woont in Terneuzen en heeft haar roots in de streek.

De huisartsenteams worden ondersteund door vaste 
waarnemers dokter Blankenburgh en dokter Van Baar,
en door verpleegkundig specialist Anniek Holtrust.

Pallion heeft er een nieuw teamlid bij: 
verpleegkundig specialist Anniek Holtrust. 
Anniek ondersteunt de huisartsen en zij 
neemt waar het kan taken over.

Zo helpt de verpleegkundig specialist in de praktijk het 
tekort aan huisartsen oplossen. De assistent beoordeelt 
welke zorg u op welk moment bij wie nodig heeft 
(triage).  

Anniek is verpleegkundige en heeft een aanvullende 
opleiding tot verpleegkundig specialist gevolgd. 
Anniek is bekwaam om zelfstandig patiënten te 
behandelen, in samenspraak met de huisartsen. 

Ze neemt taken over van de dokters. Ze verleent 
geneeskundige zorg van dezelfde kwaliteit als de 
huisarts dat doet. Anniek diagnosticeert, behandelt 
en schrijft medicatie voor, waar nodig in overleg met 
de huisartsen.

Nieuw gezicht: Anniek



Feest  Pallion bestaat 15 jaar! Op 1 juli 2007 openden we onze praktijk
 aan Blaauwe Hofke 100 in Hulst. 
Urineonderzoek Urine inleveren? Vergeet niet uw naam en geboortedatum op het potje te zetten
 en vooraf te bellen naar de praktijk dat uw urine moet worden onderzocht. 
PSA-test Tip: op www.thuisarts.nl is er een keuzehulp voor mannen van 50 tot 75 jaar die erover denken
 om hun PSA (Prostaat Specifiek Antigen) in hun bloed te laten controleren.
 In vijf stappen kunt u nagaan of een afspraak voor een test bij de huisarts raadzaam is. 
Mijngezondheid.net  Met MijnGezondheid.net kunt u 24 uur per dag, 7 dagen in de week online zorgzaken regelen
 bij uw huisarts. Zo kunt u bijvoorbeeld een bericht sturen naar uw huisarts.
 U kunt ook uw eigen dossier inzien en bijvoorbeeld een laboratoriumuitslag bekijken.
 Aanmelden gaat eenvoudig via uw DigiD.
Opsporen Als u 50 jaar of ouder bent en korter dan een jaar geleden een botbreuk hebt gehad, wilt u dit 
botontkalking dan melden aan onze praktijk? Dit in verband met het opsporen van osteoporose (botontkalking).

Blaauwe Hofke 100           4561 NV Hulst          Tel.  0114 - 31 31 31

Kijk voor alle praktische informatie op www.pallion.nl
Realisatie: www.artext.nl
Opmaak en productie: BeeldMerk grafisch ontwerp

Afspraak maken
Wilt u een afspraak maken? Neem dan tussen 8.00 en 12.00 uur contact met ons op.
U kunt ook online een afspraak maken via mijngezondheid.net of scan de QR code.
Heeft u een andere vraag? Bel dan na 13.00 uur, dan kunnen wij u sneller te woord staan.
Een herhaalrecept aanvragen kan de hele dag via onze herhaalrecepten-lijn of website.
Aan de balie worden om privacy redenen geen afspraken gemaakt. Een vervolgafspraak kunt u wel aan de balie maken.

Na vijftien jaar bij Pallion gaat dokter Barend den Ouden met
pensioen. Hij nam half juni met een receptie  afscheid van zijn
patiënten. Dokter Den Ouden begon in 1984 als huisarts in Hulst. 
Hij werkte een groot deel van zijn loopbaan aan de Glacisweg, 
samen met zijn echtgenote en assistentes. Sinds vijftien jaar was hij 
huisarts bij Pallion. Zijn patiënten zijn ondergebracht bij de
drie vaste huisartsen van Pallion. 

Via deze weg namens dokter Den Ouden hartelijk dank voor alle 
gelukwensen, kaarten en presentjes die hij ontving bij zijn afscheid.

Dokter Den Ouden met pensioen

Wij wensen u een fijne zomer!


