
           

 

 

 

Voor u ligt de eerste nieuwsbrief van 2021.  

 

Nieuwe website 

Per januari 2021 hebben wij een nieuwe website met een andere url:  

https://huisartsenpraktijkorion.uwartsonline.nl/ 

 

Uw account behorende bij de website orion.praktijkinfo.nl zal niet meer werken per januari 

2021. 

 

Ieder kwartaal publiceren wij een online nieuwsbrief op onze website. Tevens zullen wij bij 

eerder belangrijk nieuws de website updaten.  

 

Nieuwe patiëntenomgeving 

Bij een nieuwe website hoort ook een nieuwe patiëntenomgeving. 

Rechtsboven op de nieuwe website klikt u op inloggen. Een nieuw 

venster verschijnt, hier kunt u een nieuw account aanmaken.  

Naast de Uw Zorg online patiëntenomgeving is er de Uw  Zorg 

online app.  

Met de Uw Zorg online app en op de website van de huisarts:  

• kunt u online een afspraak maken, 

• stelt u vragen aan de huisarts, 

• vraagt u gemakkelijk een herhaalrecept aan, 

• heeft u inzage in uw gegevens over uw gezondheid. 

Meer informatie vindt u op onze website onder het kopje 

patiëntenomgeving.  

 

Uw medische gegevens thuis bekijken 

Uw medische gegevens thuis bekijken. Hoe doet u dat?  

Bent u bij de huisarts geweest? De huisarts zet uw medische 

gegevens in de computer in uw medische dossier.  

U kunt uw medische gegevens daarna online lezen op uw eigen 

telefoon of computer. Dat kan nadat u veilig inlogt. U heeft dan meer 

informatie om samen met ons te praten over uw gezondheid en om 

een keuze te maken over uw behandeling.  

 

Wilt u de gegevens over uw gezondheid bekijken op internet? U kunt een account aanmaken 

/inloggen op https://huisartsenpraktijkorion.uwartsonline.nl/ 
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Landelijk schakelpunt 

Uw huisarts en uw apotheek kunnen uw medische gegevens delen met andere 

zorgaanbieders. Bijvoorbeeld als een andere arts of apotheek uw medische gegevens nodig 

heeft om u snel, goed en veilig te helpen. Het delen van uw medische gegevens gebeurt via 

het Landelijk Schakelpunt (LSP). Maar alleen als u dat goed vindt! 

 

Meer informatie en het toestemmingsformulier vindt u op onze website onder het kopje 

praktijkinformatie → toestemming 

 

Of geef direct online uw keuze door via: 

https://persoonlijk.volgjezorg.nl/Toestemmingen/Agb/01050771 

  

Mutaties in adres, email en/of telefoonnummer 

Bent u verhuisd? Heeft u een nieuw telefoonnummer of e-mailadres laat ons dit weten! Dit 

kunt u gemakkelijk via de patiëntenomgeving of via het mutatieformulier op de website aan 

ons doorgeven.  

 

Personele bezetting 

De afgelopen jaren is het team van huisartsenpraktijk Orion steeds groter geworden.  

Ons team bestaat inmiddels uit 2 huisartsen, 1 huisarts in opleiding, 3 doktersassistentes, 2 

praktijkondersteuners geestelijke gezondheidszorg, 2 praktijkondersteuners somatiek, 2 

praktijkondersteuners ouderenzorg en 1 praktijkmanager.   

 

Corona 

Het afgelopen jaar is voor veel mensen niet makkelijk geweest. Ook voor de praktijkvoering 

van de huisartsen heeft de coronasituatie grote consequenties gehad. Om infectierisico’s te 

beperken, is landelijk afgesproken om de zorg zoveel mogelijk telefonisch of via email-consult 

te bieden. Uiteraard is het mogelijk om nog steeds een afspraak op het spreekuur te maken.  

Bij zorgen om de gezondheid raden wij van harte aan om dit te doen! 

Wij danken u voor uw begrip en hopen dat 2021 een jaar wordt waarin we weer op de oude 

vertrouwde manier verder kunnen gaan. 

Zoals op dit moment bekend is zullen de huisartsen hoog risico-patiënten gaan inenten met 

het Coronavaccin. Indien u uitgenodigd was voor de griepvaccinatie kunt u in het nieuwe jaar 

ook een uitnodiging verwachten voor de Coronavaccinatie. 

Momenteel ziet de vaccinatiestrategie van de overheid er als volgt uit: 

 

1.   Mobiele patiënten boven de 60 zullen door de GGD op ingerichte locaties gevaccineerd 

worden.  

2.   Niet mobiele patiënten boven de 60 zullen door de huisartsen thuis gevaccineerd worden. 

3.   Huisartsen worden gevraagd hun mobiele 90+ een brief te sturen en te verwijzen naar de 

GGD voor maken afspraak. De niet mobiele 90 plussers worden later door de huisarts 

gevaccineerd.  

4.   De groep onder de 60 met medische indicatie zal door de huisarts gevaccineerd worden. 



5.   Daarnaast worden huisartsen(posten) verantwoordelijk voor de vaccinatie van niet 

mobiele patiënten in de woonzorgvormen waarbij de geneeskundige zorg onder huisartsen 

valt.  

 

In de nieuwsmedia kunt u de ontwikkelingen volgen. 

Heeft u nog vragen of wilt u meer weten over corona en de vaccinaties:  

Informatienummer Rijksoverheid bel 0800-1351 

www.thuisarts.nl/corona 

www.coronavaccinatie.nl  

 https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-vaccinatie/vraag-en-antwoord/vragen-
over-registratie-en-persoonsgegevens-coronavaccinatie 

 https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2021/01/13/praatplaat-prik-tegen-

corona 

 https://www.nhg.org/sites/default/files/content/nhg_org/uploads/bijlage_5_infographic_rivm_
visuele_uitleg_vaccinatie_corona-def.pdf 

 

 

Namens het hele team wensen wij u een voorspoedig en gezond 2021! 

 
 
Sander Eijking, huisarts 

Charlotte Betist, huisarts  
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