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Dit keer een nieuwsbrief vol nieuwe ontwikkelingen. De mogelijkheden van onze digitale 
dienstverlening worden verruimd. U vindt daarover informatie in onze nieuwsbrief en, 
vanzelfsprekend, ook op onze website. U moet er, eenmalig, wel even moeite voor doen: u 
aanmelden, een DiGiD aanvragen als u die nog niet hebt en bij de apotheek u eenmalig legitimeren. 
Dit is nodig om de privacy te waarborgen. Als u dit allemaal niet wilt, hoeft u niets en verandert er 
niets. 
Wat wel verandert is dat de organisatie waar onze apotheek bij aangesloten is, Kring, overgaat in 
een Europese organisatie: Alphega. Hiermee kunnen we hier ook beschikken over diensten die 
bijvoorbeeld in Engeland ontwikkeld zijn hier ook gaan gebruiken. Dat betekent nog meer aandacht 
voor de zorg.  
Nieuw is ook de oproep van de cliëntenraad om mee te denken over onze zorg. Daardoor kunt u 
bijdragen aan verbetering. Zo willen we samenwerken aan (uw) gezondheid. 
 
Joke Brouwer, directeur -bestuurder 
 
Gezondheidscentrum Kersenboogerd  
digitaal 
 
Gezondheidscentrum Kersenboogerd zet een 
nieuwe stap in haar digitale dienstverlening.  
We hebben een aantal hobbels genomen: een 
stevige  investering in de software, het eigen 
maken van nieuwe werkwijzen en nagedacht 
over de privacy die beslist gegarandeerd moet 
zijn. Dat betekent dat u, voordat u van deze 
mogelijkheden gebruik kunt maken, zich eerst 
moet aanmelden. Dit kan apart voor huisarts en 
apotheek. 
U leest hierover meer in de speciale folder die 
we gemaakt hebben. Verkrijgbaar in het 
gezondheidscentrum en hij staat 
vanzelfsprekend ook op onze website. 
 
Vanaf 19 mei beschikt u over de volgende 
mogelijkheden: 
 
Op het huisartsenportaal: 
Inzage in uw medisch dossier: een overzicht 
van de gezondheidsklachten en aandoeningen 
waarvoor u onder behandeling bent en die 
bekend zijn bij uw huisarts. 
 
Bijhouden medisch dagboek: hierin kunt u 
andere zaken die u van belang vindt toevoegen, 
bij voorbeeld gebruik van medicijnen zonder 
recept, bezoek andere zorgverleners etc..  

 
e-Afspraak maken: meer mogelijkheden dan tot 
nu toe. 

 
 
Voorlopig alleen voor patiënten van dokter den 
Boer en dokter Verschoor: e-Consult 
aanvragen, een minder dringende vraag stuurt u 
via de website naar uw huisarts. Zodra het 
antwoord binnen is op het portaal, krijgt u een e-
mail.  
 
Op het apotheekportaal: 
Eigen medicatie-overzicht bekijken: het 
programma staat direct in verbinding met het 
Apotheek Informatie  Systeem waardoor u altijd 
en overal meteen inzicht in uw medicatiegebruik 
heeft.  
 
Reisdocument (medicatiepaspoort) printen: u 
kunt u zelf een actueel overzicht printen van de 
medicijnen die u gebruikt. Het reisdocument is zo 
opgesteld, dat artsen en apothekers in binnen- 
en buitenland ermee uit de voeten kunnen. 



Herhaalrecepten aanvragen: patiënten van 
huisartsen in het gezondheidscentrum kunnen 
hun medicatie eenvoudig online opnieuw 
aanvragen.  
Gebruikt u (meerdere) chronisch medicijnen? 
Dan kan dit nog gemakkelijker door u aan te 
melden voor onze offline herhaalservice. Hierbij 
vragen wij elke keer de recepten voor u aan bij 
de huisarts en krijgt u een berichtje als de 
medicatie weer klaar staat. Heeft u hier interesse 
in? Dan kunt u hiervoor contact opnemen met de 
apotheek. 
 
Webshop apotheek 
De website van de apotheek beschikt ook over 
een webshop voor handverkoopproducten.  
Hier kunt u bijvoorbeeld uw zonnebrand en 
insectenmiddelen voor de komende zomer 
bestellen. 
 

 
“Digitaal toegang tot de huisarts en de apotheek 
en hun gegevens  
 
Vaccinaties en online afspraak maken bij 
GGD 
 
Gaat u binnenkort op reis? Daar kunnen 
gezondheidsrisico's aan verbonden zijn. Door  
preventieve vaccinaties (inentingen),  
gebruik van anti-malariamiddelen en een goede  
hygiëne kunnen allerlei risico's aanzienlijk 
beperkt worden. De GGD kan u deskundig  
adviseren. Lees meer over reizen en 
gezondheid, of maak direct online een  
afspraak voor advies en vaccinaties op 
www.ggdhollandsnoorden.nl 

 

 Kring Apotheek wordt Alphega  Apotheek  
 
Kring Apotheek gaat verder onder de naam 
Alphega Apotheek. Hiermee krijgt uw Apotheek 
Kersenboogerd een nieuwe uitstraling. Dit kunt u 
zien aan de vormgeving in de apotheek en op de 
website.  
Daarnaast zullen er nieuwe projecten komen 
voor specifieke patiëntengroepen en zal 
binnenkort de huidverzorging worden uitgebreid 
met de bekende lijn Serum 7 van het merk Boots 
 

 
 
Cliëntenraad 
Gezondheidscentrum Kersenboogerd 
 
De Ciëntenraad van het gezondheidscentrum 
bestaat uit 5 leden, die allemaal cliënt zijn bij het 
gezondheidscentrum en afkomstig zijn uit 
diverse doelgroepen wat betreft leeftijd, geslacht 
en afkomst. 
 
Wij komen een paar keer per jaar bij elkaar en 
bespreken, samen met de directie, de nieuwe 
ontwikkelingen. Van ons wordt verwacht dat wij 
vanuit het cliëntperspectief meedenken over 
ontwikkelingen binnen het gezondheidscentrum 
en ideeën aandragen. Wij behandelen geen 
binnengekomen klachten. 
 
Om de directie goede adviezen te geven over 
veranderingen en vernieuwingen binnen het 
gezondheidscentrum, hebben wij ook uw inbreng 
nodig. Wij vragen u daarom om met ons mee te 
denken. 
 
Heeft u wensen en/of ideeën dan kunt u deze 
mailen naar: 
cliëntenraad@kersenboogerd.nl 
 
Wij horen graag van u. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bezoekt u eens onze website, daarop vindt u veel 
informatie! 
 
www.kersenboogerd.nl 

mailto:cli�ntenraad@kersenboogerd.nl
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