Steeds op afspraak
U kan rechtstreeks een afspraak
boeken via de website. Graag de
reden van uw afspraak vermelden.
Indien u medische vragen heeft,
attesten/voorschriften nodig heeft
maakt u best een afspraak bij één
van de artsen. Bij twijfel, kan u bellen
om uw reden van consult te
bespreken, graag tijdens de
openingsuren van het secretariaat
(elke weekdag tussen 8u – 15u).

Kostprijs
Een verpleegkundige consultatie is
kosteloos.

Huisartsen+Plus
Koning Albertlaan 131
3010 Kessel-Lo
016 85 04 66
www.huisartsenplus@gmail.com

Verpleegkundige in
de
huisartsenpraktijk

U kan rechtstreeks een afspraak maken
bij de verpleegkundige voor:
Preventie:
• Bepalen van het risico op hart- en
vaatziekten en diabetes
• Bepalen van nood aan
screeningsonderzoek voor kanker, harten longziekten, osteoporose
• Vaccinatie tetanus, kinkhoest, griep,
pneumokokken, vaccins Kind en Gezin
• Valpreventie

Onze verpleegkundige
Stefanie ondersteunt de
artsen in het behandelen,

Begeleiding:

begeleiden en verzorgen
van patiënten in de praktijk.
De meerwaarde van een VIHP
(Verpleegkundige In HuisartsenPraktijk)

Door de complementaire expertise van huisarts en
VIHP kan een breder en meer kwaliteitsvol
zorgpallet worden aangeboden binnen de visie
van geïntegreerde ‘holistische’ zorg.
Specifiek willen we vooral de impact van
preventie en de toegankelijkheid van onze praktijk
vergroten.

Je lichaam is de enige plek waarin
je altijd zal wonen. Draag er goed
zorg voor!

Onze VIHP Stefanie kan samen met U uw medisch
dossier en medische voorgeschiedenis
vervolledigen, mogelijke risico’s op ziekte bepalen
en preventieve acties bespreken en begeleiden
zoals kanker-preventie, vaccinatie, rookstop en
levensstijl,…
Stefanie werkt in nauw overleg met en onder
supervisie van de huisartsen.

• Rookstopbegeleiding in samenwerking
met arts en indien nodig met psycholoog
• Psycho-sociale begeleiding
• Advies gezonde voeding en lichamelijke
beweging
• Samen met arts opvolgen van patiënten
met diabetes, COPD, nierfalen, hartfalen

Verpleegtechnische handelingen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bloednames
Parametercontrole
Cryotherapie (behandeling van wratten)
Spirometrie (longfunctiemeting)
Pre-operatieve onderzoeken
Vaccinaties
ECG (hartfilm)
Wondzorg
PCR-test

