
Beste heer / mevrouw,  

 

Covid: 
In de zorg is het geen gemakkelijke periode geweest. Ook op dit moment ligt in het ziekenhuis de IC 
nog helemaal vol en is de reguliere zorg met ongeveer 50% afgeschaald. Als we binnenkort warmer 
weer krijgen en de vaccinatiegraad fors omhoog gaat hopen we dat we de meeste corona 
maatregelen definitief achter ons kunnen laten. Als onvoldoende mensen zich laten vaccineren dan 
kunnen we komende winter weer een pakket van maatregelen verwachten.  

Meer informatie over de vaccins kunt u vinden op: Ik wil meer weten over prikken (vaccinatie) tegen 
corona | Thuisarts 

 

Landelijk SchakelPunt (LSP), medische informatie delen: 
Via het LSP kunnen bepaalde delen uit een medisch dossier opgevraagd worden bij een andere 
zorgverlener. Hiermee kan bijvoorbeeld een arts op de huisartsenpost zien welke medicatie iemand 
gebruikt en welke aandoeningen er spelen. Deze gegevens zijn vaak erg belangrijk als mensen ineens 
ziek worden. Een goede uitwisseling van gegevens kan levens redden. In verband met corona zijn in 
Nederland al deze verbindingen open gezet, behalve bij patiënten die hebben aangegeven dat ze dit 
niet willen. We verwachten dat deze automatische openstelling op korte termijn weer gaat 
verdwijnen. Als u in het verleden hier nog niets over heeft doorgegeven en wil dat uw gegevens 
toegankelijk blijven dan kunt u dit aan ons laten weten door het aan de praktijk te laten weten. Dit 
kan bijvoorbeeld door middel van een reply op deze mail, waarin u aangeeft dat u akkoord gaat met 
het openstellen van uw dossier voor het LSP en daarbij uw naam en geboortedatum. 

Meer informatie over het LSP kunt u vinden op: Volgjezorg | Grip op je medische gegevens 

 

Patiënt tevredenheidsonderzoek: 
Op onze website hebben wij een aantal vragenlijsten gezet voor een tevredenheidsonderzoek.  

Er is een vragenlijst voor de praktijk als geheel en er zijn individuele lijsten voor de verschillende 
huisartsen. Dit zijn anoniem in te vullen lijsten die verwerkt worden door het NPA, dit is de 
organisatie die keurmerken toe kan kennen aan huisartspraktijken. Wij zijn sinds 2009 onafgebroken 
in bezit van dit kwaliteitskeurmerk. 

We horen het heel graag van u als u tevreden bent en ook als u verbeterpunten ziet.  

Horus Huisartsenzorg in Tilburg : Uw Arts Online 

 

Uw Zorg Online: 
Via de app “uw Zorg online” en via de website van de praktijk kunt u inzage krijgen in een deel van 

uw eigen medische dossier.  Hier kunt u ook herhaalmedicatie aanvragen, een e-
consult aanvragen (berichten) en binnenkort kunt u er ook weer afspraken inplannen. 



Horus Huisartsenzorg in Tilburg : Uw Arts Online 

 

 

Herhaalmedicatie: 
In Nederland zijn er ruim 40.000 ziekenhuisopnames per jaar die nodig zijn vanwege geneesmiddel 
gerelateerde problemen. De helft hiervan was te voorkomen geweest.  

Eén van de maatregelen waarmee we deze problemen proberen te voorkomen is dat de 
hoofdbehandelaar van een probleem ook de daarvoor benodigde medicatie voorschrijft en herhaalt. 
We willen u vragen om voor medicatie die u gebruikt op voorschrift van een specialist ook de 
herhaling aan te vragen bij die specialist. Dit kan het makkelijkst bij de controleafspraak in het 
ziekenhuis of via de app “mijn ETZ”. De medicatie die u voorgeschreven krijgt van de huisarts kunt u 
het eenvoudigst herhalen via het patiëntenportaal van de huisartspraktijk zoals hierboven 
beschreven. 

Ook kan uw apotheek de herhalingen voor u regelen bij de verschillende voorschrijvers.  

 

 

Met vriendelijke groet,  
Team Horus Huisartsenzorg 
Lage Witsiebaan 39 
5042DG Tilburg 
013-467.34.67 
www.horushuisartsenzorg.nl 
info@horushuisartsenzorg.nl 
 

Als u in de toekomst geen nieuwsbrieven van onze praktijk meer wil ontvangen dan kunt u dat aangeven door middel van 
een antwoord op deze mail.  

 


