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JUISTE informatie betreffende voortzetting
huisartsenpraktijken
“Breezand bv”
“Anna Paulowna bv”
“De Ontmoeting

Vanuit huisartsenpraktijk Breezand worden
bovengenoemde huisartsenpraktijken voortgezet
bv”.

Volledig team staat voor u klaar in Breezand
Sinds 22-07-2019 heeft de HKN huisartsenpraktijk zich gevestigd in het gebouw
waar de huisartsenpraktijken “Anna Paulowna bv” en “De Ontmoeting bv” waren
gevestigd tot en met vorige week woensdag 17-07-2019.
Er zijn veel patiënten die een brief van hun verzekeraar gehad hebben. In deze
brief (van de VGZ groep) werd aangekondigd, dat de HKN praktijk het “vangnet”
gaat vormen, omdat huisartsenpraktijken “Breezand bv” en “Anna Paulowna bv” en
“De Ontmoeting bv” de patiëntenzorg in Anna Paulowna niet kan waarborgen.
Vanaf 1 juli waren er inderdaad minder huisartsen aan het werk, maar er werd
evengoed reguliere- en spoedzorg geleverd (anders dan de HKN praktijk in de krant
doet geloven). Ook de chronische zorg, ouderenzorg, geestelijke gezondheidszorg
en palliatieve zorg is steeds gewaarborgd geweest.

Wij zijn vanuit Breezand volledig bereikbaar voor reguliere-, spoeden chronische zorg. Zoals u gewend bent van ons staan wij voor u
klaar.
Welke keuze heeft u als patiënt?
Patiënt blijven in onze praktijk waar u al ingeschreven stond
Indien u patiënt wil blijven bij de praktijk waar u al ingeschreven stond dan hoeft u
niets te doen. Het enige wat voor u verandert is de locatie. De zorg wordt vanuit
huisartsenpraktijk Breezand geleverd door vertrouwde medewerkers.
Uw kosten voor de gezondheidszorg die wij leveren worden gewoon vergoed door uw
verzekeraar, welke verzekeraar dan ook.

Patiënt worden in de HKN praktijk
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Indien u patiënt wilt worden in de nieuwe HKN praktijk, dan dient u zich daar in te
schrijven. Vanaf het moment van inschrijving valt u onder hun zorg en kunt u geen
gebruik meer maken van de zorg die wij leveren (waaronder ook de POH-S en POHGGZ vallen)

Ons team in Breezand
Eigenaar:

A.I. van Heusden, huisarts

Huisartsen:

A.J. van der Veen
F.J. van der Meij – Burger

POH-S zorg:
Oosterling

Cindy Keuris , Cecilia van Heijningen en Simone

POH -GGZ:

Petra Wessels en Beaudine de Groot

Ouderenzorg:

Carin van Paridon en Lammy Pol

Assistentes:

Jose Smiers, Nathaly Hamerslag, Ina van der Goot,
Helene de Vos en Merle Flohr

Huisartsenpraktijk Breezand
Zandvaart 82 A
1764 NV Breezand
Tel: 088 - 1003000
Fax: 0223 – 760020
info@hap-apbz.nl
www.hap-apbz.nl

