Hoevelaken, 30 januari 2017
Geachte mevrouw/meneer,
Het verheugt ons u te kunnen berichten dat Mevrouw Smits-de Vries vanaf half
maart het artsenteam van Huisartsenpraktijk De Ronde Tafel komt versterken!
Debora Smits-de Vries heeft de afgelopen 8 jaar als huisarts gewerkt in het
Soesterkwartier in Amersfoort. Daarnaast is zij ruim 5 jaar bestuurslid van de
Huisartsen Coöperatie Eemland. Sinds oktober 2012 is zij als praktijkmanager
en kwaliteitscoördinator intensief betrokken bij de praktijk van haar man Bram
Smits.
Omdat wij tijd en aandacht voor onze patiënten belangrijke kernwaarden vinden voor goede zorg is
ons team in de afgelopen jaren steeds verder uitgebreid. De formatie doktersassistenten is gegroeid
van 2 naar 3 assistenten. De huisartsenformatie is vanaf maart 3 man/vrouw sterk.
U kunt ook onze huisarts-in-opleiding treffen, een basisarts die zijn of haar vervolgopleiding tot
huisarts doet. Deze arts staat steeds onder supervisie van een van de huisartsen om zodoende het
mooie huisartsenvak te kunnen leren en u tegelijkertijd zo goed mogelijk te kunnen helpen of
adviseren.
Ook op andere vlakken is Huisartsenpraktijk De Ronde Tafel gegroeid: we zijn inmiddels het hele jaar
geopend op weekdagen van 8:00 tot 17:00, en op maandag en dinsdag tot 18:00. Daarnaast kunt u via
ons PatiëntenPortaal desgewenst ook buiten kantoortijden toegang krijgen tot onze (beveiligde)
elektronische diensten: mailconsultatie; een afspraak online inplannen en online medicatie herhalen.
Sinds 3 jaar is de praktijk in het bezit van het kwaliteitskeurmerk van de ‘NHG-praktijkaccreditering’,
omdat wij ons toetsbaar en transparant willen opstellen ten aanzien van de kwaliteit van onze zorg.
Jaarlijks wordt onze praktijk ‘gecontroleerd’. Naast een heleboel bedrijfsprocessen en medische
protocollen wordt gekeken naar patiënttevredenheid. Hoe ervaart u onze zorg? Als u 5 minuten tijd
heeft om uw bezoek aan onze praktijk (anoniem) te evalueren stellen wij dat bijzonder op prijs!
Al deze informatie kunt u teruglezen op onze website www.praktijkrondetafel.nl alwaar u ook uw
PatiëntenPortaal kunt activeren of u zich op kunt geven voor ons tevredenheidsonderzoek.
Het team van Huisartsenpraktijk De Ronde Tafel hoopt u zo in de toekomst nog lang op een prettige
manier van dienst te kunnen zijn!

Bram en Debora Smits-de Vries en Mariska Albracht - van der Linden, huisartsen
Lianne Beijer; Monique Schoon en Irma Dijs, doktersassistenten
Jeannette Moll, praktijkverpleegkundige GGZ
Yfke Jensma, praktijkverpleegkundige Somatiek

