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Beste lezer,

Met deze nieuwsbrief brengen we u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen bij De-Kering.
Zoals velen van u al zullen hebben vernomen vertrekt met ingang van het nieuwe jaar
psychiater dhr. Geert De Bruyn.
Met de indiensttreding van psychiater mevr. Aartie Sardjoe per 1-12-2018 kunnen we de
medisch specialistische zorg op een goede wijze blijven waarborgen.
De zzp’ers Joost v/d Sande (SPV) en Mandy Nijman (psycholoog) gaan hun werkzaamheden
elders verrichten en zullen met de start van het nieuwe jaar geen behandelingen meer binnen
De-Kering uitvoeren.
Per 1 januari wordt ons vaste team weer verder uitgebreid met mevr. Renée Kikkert, hboverpleegkundige. Het secretariaat heeft met onze nieuwe medewerkster Sonja extra
versterking gekregen, mogelijk heeft u haar al wel aan de telefoon gehad.
Het team van De-Kering bestaat met ingang van 2019 uit de volgende personen;
Op het secretariaat en aan de telefoon treft u Jacolien, Joscha of Sonja en op de administratie
zorgt Sandy ervoor dat alles gladjes verloopt.
Als hbo-verpleegkundigen zijn in dienst Cynthia Jansen en Renée Kikkert, als Sociaal
Psychiatrisch Verpleegkundigen (SPV) kunt u Edward de Vos, Manon Vreeke, Riemer van der
Wal, Govert Bras en Anita Eerland treffen, als GGZ verpleegkundig specialist Hans Vissers en als
psychiater Aartie Sardjoe.
Naast het bovengenoemde kernteam zijn er een aantal zzp’ers die als behandelaar
opdrachten voor De-Kering uitvoeren: Bernadette van Rossum: GZ Psycholoog, Walther Rovers:
psychiater,
Leo Hafmans: SPV, Petra Moorlag: SPV, Trees Kats: PIT Verpleegkundige en
Kurt Pijpers: Psychomotorisch Therapeut (PMT).
Riemer van der Wal, Govert Bras en Anita Eerland zijn naast hun werk als SPV ook bestuurders
van De-Kering.
De praktijk zal gesloten zijn op maandag 24 december en op maandag 31 december!
Voicemails zullen worden beluisterd en indien noodzakelijk wordt er contact gelegd met u.
Rondom de feestdagen is het belangrijk uw recepten tijdig aan te vragen. Voor de Kerstdagen
uiterlijk vrijdagochtend 21 december en voor Oud en Nieuw uiterlijk vrijdagochtend 28
december.
Op vrijdag 11 januari sluit de praktijk om 16.00 uur in verband met een personeelsbijeenkomst.

Ook de zorgverzekeraars dienen weer aan de orde te komen. Met de volgende verzekeraars
hebben wij in 2019 een contract: VGZ, UNIVE, BEWUZT, IZA, IZZ, ZEKUR, UMC, DSW, STAD
HOLLAND, IN TWENTE, ASR, DITZO EN DE AMERSFOORTSE.

2019 wordt ook het laatste jaar dat we korting verlenen als u verzekerd bent bij een niet
gecontracteerde zorgverzekeraar en nog steeds een natura polis heeft. Vanaf 2020 zullen we
dan bijbetaling tot 100% van de rekening gaan vragen. U kunt de keus maken een
restitutiepolis af te sluiten, u heeft dan keuzevrijheid in zorgaanbieder en de zorgaanbieder
ontvangt een zodanige vergoeding dat bijbetaling van uw kant niet gevraagd zal worden.
Tot eind van 2018 konden ook cliënten binnen de BGGZ voor kortdurende behandelingen bij
De-Kering terecht. Dit is steeds bij een zeer klein aantal gebleven, deze cliënten kunnen prima
bij de diverse psychologen praktijken in de omgeving terecht. Vanaf 2019 richten we ons
volledig op de Specialistische GGZ en de Basis GGZ chronisch.
Wat ook nieuw is sinds mei van het afgelopen jaar is de aangescherpte privacywetgeving. We
hadden al uitstekende afspraken hierover, maar met de aangescherpte AVG zult u nog vaker
om een handtekening gevraagd worden als het gaat om het uitwisselen van privacygevoelige
informatie. Belangrijk dat u zich ook realiseert dat het van groot belang is dat de gegevens die
we van u hebben, denk aan mailadres, telefoonnummer, adres, huisarts, apotheek actueel zijn.
Stel ons bij veranderingen dus op de hoogte! Hiermee voorkomt uzelf ook dat er vergissingen
begaan worden.
Speciaal voor onze cliënten in Bergen op Zoom; vanaf 28 januari 2019 zullen werkzaamheden
plaatsvinden rondom de Fruiteniersdreef. Dit heeft met de afwatering te maken in omliggende
straten. Dit zal overlast met zich meebrengen. Wij houden u op de hoogte. Begin 2019 wordt
door de Gemeente Bergen op Zoom en de aannemer de beslissing genomen over de
daadwerkelijke start van de werkzaamheden.
Bent u creatief? Maakt u schilderijen of fotografeert u als hobby? Wij vinden het leuk wisselende
werken te tonen in de wachtruimtes van zowel de praktijk in Bergen op Zoom als Goes. Mogelijk
vindt u het leuk uw werk te tonen. Mocht dit zo zijn laat het weten! Ook andere ideeën zijn altijd
welkom.
Rest ons nog u fijne feestdagen te wensen en voor het nieuwe jaar alle goeds in goede
gezondheid!
Wij zien u graag weer in het nieuwe jaar.
Team De-Kering

