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Met veel plezier informeren we u graag weer over ons. 

1- De Vliegeraar, een moderne huisarts dichtbij          

(Aantal reden om over te stappen, zijn er voordelen en verschillen?) 

 

Er komen regelmatig vragen binnen zoals:  Wat maakt ons uniek? Wat zijn onze sterke 

punten? Waarom moet een patiënt (nu) overstappen of inschrijven? 

 

Heeft u deze vragen ook? Hieronder geven wij u een antwoord hierop. 

 

Onze huisartsen prakijk is uniek omdat we in onze benadering naar u als patiënt persoonlijk 

en kleinschalig zijn. Dr. Qoderian werkt fultime, hierdoor kent hij elke patient en zijn/haar 

dossier goed en is het voor hem eenvoudig om uw vragen te beantwoorden. De huisarts 

maakt zijn beleid altijd samen met u of uw familie. Het feit dat we kleinschalig zijn, wordt erg 

gewaardeerd met name door patienten die uit grote gezondheidcentra overgestapt zijn. U 

heeft bij ons altijd uw eigen huisarts. Telkens onbekende gezichten en nieuwe waarnemers 

horen bij ons niet thuis. 

Onze praktijk is modern en heeft alle mogelijkheden die vereist zijn door de Landelijke 

Huisarsten Vereniging en verzekeraars. Dit houdt ook in dat u alles kunt verwachten wat in 

de eerste lijn thuis hoort, zo zijn er veel positieve reacties gekomen op de aanwezigheid van 

het avondspreekuur op dinsdagavond. Heel veel patienten maken graag gebruik van onze 

apotheek afhaalpost.  

Om onze ouderen niet te vergeten hebben we in de praktijk spreekuur bij onze specialist 

ouderengeneeskunde. 

In de praktijk is ook paramedische zorg aanwezig. Denk u hierbij aan fysio-manueel 

therapeut, dietist en logopedist. 

We vinden het vanzelfsprekend dat een huisarts dichtbij huis iets onmisbaars is. Liefst op 

loop- of fiets afstand. Eigenlijk wordt dit ons pas helder als we een keer met spoed naar de 

huisarts moeten of regelmatig de praktijk moeten bezoeken door een onverwachte ziekte 

die ons allemaal zo kan overkomen.  

Een andere reden om te overwegen nu in te schrijven en hiermee niet te lang te wachten is 

dat we een patiënten stop moeten invoeren als we te groot dreigen te worden. De praktijk 

wil niet uitgroeien tot een groot gezondheidscentrum, dit gaat ten koste van de persoonlijke 

zorg die wij u willen geven. Dit betekent dat we op gegeven moment de nieuwe 

aanmeldingen gewoon kunnen afwijzen. 
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2- Griepprik                                     

Het is weer najaar en dus tijd voor jaarlijkse griepvaccinatie. 

Hoewel er wat negatieve geluiden zijn over de werking van het griepvaccin van vorig jaar, 

adviseert de Nederlandse gezondheidszorg (RIVM) aan de risicogroepen(mensen van 60 jaar 

en ouder, mensen met lage weerstand, bepaalde patiënten met chronische ziektes) zich te 

laten vaccineren. Voor deze groep is de griepprik geheel kosteloos. De griepprik zorgt ervoor 

dat uw afweer tegen het griepvirus verbetert. In de griepprik zit een vloeistof met daarin 

kleine stukjes van verschillende soorten dode griepvirussen. Die stukjes zijn onschadelijk.  

Na de griepprik gaat uw lichaam afweerstoffen maken tegen het griepvirus. 2 weken na de 

griepprik heeft u genoeg afweerstoffen.  De beste tijd voor de vaccinatie is tussen half 

oktober en half november maar ook later. Onze patiënten hebben al de uitnodiging voor de 

griepprik ontvangen, data: 27 oktober en 6 november. 

Zit u niet in een risicogroep en wilt u graag een griepprik? Geen probleem, u kunt het bij ons 
aanvragen . De kosten voor deze vaccinatie moet u zelf betalen. 

3- Uitbreiding met logopedie                  

In de praktijk is Guustine Luijten- van Bijnen werkzaam als logopedist. Zij is sinds 1996 

logopedist en werkt naast de praktijk ook op het Speciaal Basisonderwijs in Almere Buiten. U 

bent welkom bij de logopedist als u of uw kind klachten heeft op het gebied van stem, 

spraak en taal. U heeft voor logopedie wel een verwijzing nodig van de huisarts.  

Graag tot ziens! 

4- Nieuwe diëtiste                 

Eline, Jantina en Marije, de diëtisten van Simpl.Food, werken samen met ons en draaien bij 

ons spreekuur. U mag bij hen op eigen initiatief of op advies van uw huisarts een afspraak 

maken. (mw. Sonja Haye is door haar privé omstandigheden gestopt) 

5- Feiten en fabeltjes                   
 Onze apotheek uitdeelpost is een extra service. We krijgen van patiënten vaak vragen 

over de juistheid van het geneesmiddel, het merk of de vergoeding. Wij verzoeken u 
deze vragen met uw eigen apotheek en zorgverzekering te bespreken.  

 Een consult van huisarts is maar 10 minuten. Dit is kort gezien alle handelingen die in 
deze tijd plaats moeten vinden (denk aan het voorbereiden, begroeten, uw 
verhaal/klacht, verhelderingsvragen, lichamelijk onderzoek, het documenteren van 
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het consult, evt. het maken van een recept, een verwijsbrief, het overleggen met uw 
andere behandelaars).  
Wij verzoeken u om één klacht in deze tien minuten te bespreken. Heeft u meer 
klachten die u met uw huisarts wilt bespreken? Maakt u dan een dubbele afspraak, 
er is dan voldoende tijd voor u. 

 Indien de huisartsen praktijk vol is, zijn wij genoodzaakt een patiënten stop in te 

voeren. 

 Veel buurt bewoners denken dat we alleen een huisartsenpraktijk zijn voor ouderen. 

Onze praktijk is een gewone huisartsenpraktijk van 0 tot 100 jaar oud. 

6- Zaterdag 31 oktober, inloopspreekuur, iedereen      
Welkom! 

Op zaterdag 31 oktober is er de hele dag (9 tot 16 uur) voor u de gelegenheid, ongeacht of u 
bij ons ingeschreven bent of niet, om langs te komen en gebruik te maken van het 
vrijblijvende inloopspreekuur. De agenda van onze huisarts is voor u vrij gepland. Mooie 
gelegenheid voor het kennismaken en evt. bespreken van uw problemen in het kort. Mocht 
u op die dag er niet aan toe komen of niet in staat zijn langs te komen, maakt u dan met 
onze doktersassistente een afspraak op een andere dag. 

Koffie en koekjes staan klaar! 

7- Vragen           
Neemt de praktijk nieuwe patiënten aan? 

Ja, tot een beperkt aantal 
Hoe kan ik me inschrijven en wat moet ik doen? 
Het inschrijfformulier invullen en inleveren via mail, fax, brievenbus of aan de balie. Wij 
doen de rest. 
Nog vragen? 
Geen probleem. Bel ons gerust op, kom langs of maak een afspraak op een ander moment. 

 

              

 Catootjepad 65, 1336 JG Almere, T: 036-3030105, F: 036-7440047 

www.medischepraktijkdevliegeraar.nl & info@medischepraktijkdevliegeraar.nl   
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