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Dit is de vijfde nieuwsbrief van onze praktijk, met onder andere nieuws over onze nieuwe  vaste 
vrouwelijke huisarts, de griepvaccinaties en de najaars- en kerstvakanties. We hopen met ons 
team opnieuw op een goede samenwerking met u, een goede gezondheid en een mooie  nazomer. 
 
Nieuwe vaste vrouwelijke huisarts 
Met veel plezier willen we onze nieuwe vaste huisarts aan u 
voorstellen. Carla Juffermans zal per 1 september op 
donderdag komen werken en vanaf 1 oktober ook op dinsdag. 
Dick Koster werkt dan weer vast op maandag, woensdag en 
vrijdag. 
Carla Juffermans is een zeer ervaren huisarts die bijna 10 jaar 
in Rijnsburg heeft gewerkt in een grote huisartsenpraktijk. Ze 
brengt veel organisatorische kennis mee. Daarnaast werkt ze 
als docent voor huisartsen- in- opleiding op het Leids 
huisartseninstituut en ze is als specialist palliatieve zorg 
verbonden aan het LUMC. 
Carla Juffermans is een arts met een heel brede kennis, en ook 
met een sterk inlevend vermogen, die goed kan luisteren en 
mensen op hun gemak kan stellen. 
Daarnaast, geen onbelangrijk detail, is ze de echtgenote van  
Dick Koster. 
 
Griepvaccinaties 2017 
Schrijft u de datum voor de griepvaccinaties 2017 alvast in uw agenda! 
Op dinsdag 24 oktober kunt u uw griepvaccinatie tussen 16 uur en 18.30 uur komen halen in de 
praktijk. Alle patiënten met een indicatie krijgen nog een uitnodiging. 
 
Vakantieplanning herfst en kerst 2017 
Hierbij onze planning voor de komende herfst en winter 
Herfstvakantie van 2 tot en met 6 oktober, waarneming door dr. Schinkelshoek. 
Kerstvakantie van 27 tot en met 29 december, waarneming door dr. Schinkelshoek. 
 
Extra bereikbaarheid 
Voortaan is er ook op donderdagmiddag een arts in de praktijk aanwezig.  
Er is op die middag weliswaar geen assistente aanwezig, maar voor dringende vragen kunt u  
Carla Juffermans bereiken via het praktijknummer en dan optie 1. 
 
Mocht  u deze nieuwsbrief niet meer willen ontvangen dan kunt u dat melden aan onze assistentes. 
Wilt u deze brief voortaan ook via een ander mailadres ontvangen dan kunt u dit aangeven bij de assistentes of via de 
mail. 


