
H U I S A R T S E N P R A K T I J K  G C O  

 RECEPTEN HERHALEN GAAT VIA DE APOTHEEK: 

Telefoon: 088-0800114, met de herhaalcode 

www.dedriestellingen.nl 

NIEUWSBRIEF JUNI 2019 HUISARTSPRAKTIJK VAN DER 
WAL 

MET DEZE NIEUWSBRIEF WILLEN WIJ U OP DE HOOGTE 
BRENGEN OVER DE PRAKTIJK VAN RONALD VAN DER 

WAL. OP WOENSDAG WERKT DOKTER JOSÉ TEITSMA. 

E-CONSULT / ONLINE AFSPRAKEN MAKEN 

Via de website: 

www.huisartsenpraktijkgezondheidscentrumoosterwolde.nl 
kunt u op Mijn Gezondheid.net met uw Digi-d inloggen en 

online een afspraak in plannen of een e-consult voeren 
met van der Wal.  

POH GGZ. 

Onze POH-GGZ is Gerda Bokhorst. Zij heeft haar spreekuur 

op maandag, dinsdag en donderdag. Ze heeft gesprekken 
met patiënten die doorverwezen zijn naar haar door de 

huisarts. 

Cardiovasculair risico management (CVRM) 

Bent u 50 + en wilt u graag preventief gecontroleerd op 
hart en vaat ziekten? 

Dan kunt u een risicoprofiel laten opstellen waarop staat 
welke risicofactoren u heeft en welke mogelijkheden er zijn 

om deze te verminderen.  

U kunt hiervoor een afspraak maken bij de 
praktijkverpleegkundige Aylien de Walle. Dit kan 

telefonisch of aan de balie bij de doktersassistentes.  

PILOT-GECOMBINEERDE LEEFSTIJLINTERVENTIE (GLI)  

De pilot bestaat uit een combinatie van 

begeleidingsbijeenkomsten die gericht zijn op gezondere 
voeding beweeg-gewoontes, eetgewoontes en individuele 

coaching om verandering van gedrag te ondersteunen. 
Het uitgangspunt is dat het programma ongeveer twee 

jaar duurt. De startdatum komt in de volgende nieuwsbrief. 
Heeft u last van overgewicht, dan kunt u zich via ons 

aanmelden voor deze begeleiding. 

SOH 
(SPREEKUURONDERSTEUNING 
HUISARTS) 

Sjoukje heeft de opleiding SOH 
gevolgd. Hierdoor kan het zijn dat u 
voor kleine klachten bij haar op het 

spreekuur komt, denk aan keelklachten, 
sinusitis, SOA, anticonceptie, enkel letsel 

of teen letsel, wonden.  Zij doet dit in 
opdracht van dokter van der Wal, haar 

verrichtingen worden ook door hem 
gecontroleerd. 

 

 

huisartsvanderwal@hgco.nl  

 

0516 512550 (keuze 3) 

 

 

WIST U DAT: 

*de praktijk geaccrediteerd is en wij 
elke jaar gecontroleerd worden. 

*dat u geen recepten papiertjes meer 

meekrijgt, dit nu digitaal gaat. 

*u voor uitslagen van bloedprikken ook 

bij de assistentes terecht kunt. 

*per 1 juli het telefonisch spreekuur 
vervalt. Terugbel spreekuur via de 

assistente aanvragen. 

*u ook bij ons terecht kunt voor 
rijbewijskeuringen? Dit kan op dinsdag 

of op donderdag ochtend. Kosten van 
de keuring: €40.-. Dit dient contact 

afgerekend te worden. 

*de zomervakantie 2019 :13 juli t/m 4 

augustus. 

 

http://www.huisartsenpraktijkgezondheidscentrumoosterwolde.nl/
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