December 2019
Beste lezers,
Met de kortste dag in zicht en feestelijke dagen voor de deur is het weer het
moment u op de hoogte te stellen over diverse zaken aangaande De-Kering.
Tijd voor de jaarlijkse nieuwsbrief!
Van ons het vriendelijke verzoek om de tijd te nemen dit schrijven te lezen.
Team
Ook dit jaar zijn er een aantal wisselingen in de bezetting geweest. Het kernteam
van De-Kering bestaat uit Hans Vissers, GGZ Verpleegkundig Specialist, Pieter de
Visser, psychiater, Sanne van Dort, SPH , Renee Kikkert en Cynthia Jansen, HBO
verpleegkundigen, Riemer van der Wal, Govert Bras en Anita Eerland zijn werkzaam
als Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundigen en vormen tevens het bestuur van DeKering.
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).
Op het secretariaat en aan de telefoon treft u Jacolien, Joscha of Sonja. De
administratie wordt versterkt door Miranda.
Contracten met zorgverzekeraars in 2020
Dit jaar is onze inzet geweest zoveel mogelijk contracten met zorgverzekeraars af te
sluiten. Met als belangrijkste doel het voor u als client zo makkelijk mogelijk te maken.
Mocht u toch verzekerd zijn bij een zorgverzekeraar waar wij geen contract mee
hebben afgesloten voor 2020, dan is het algemene advies om te overwegen een
overstap te maken naar een gecontracteerde partij of te kiezen voor een
restitutiepolis.
Lukt het niet om over te stappen van zorgverzekeraar of uw polis te wijzigen dan
vragen wij, naast de vergoeding van uw zorgverzekeraar, een bijbetaling tot 100%
van de rekening.
Met de volgende verzekeraars hebben we een contract af kunnen sluiten voor 2020:
Achmea, FBTO, Interpolis, De Friesland, Zilveren Kruis, Prolife.
VGZ, IZZ, IZA, UMC, Univé, Zekur, Bewuzt.
DSW, Stad Holland, In Twente.
ASR, Ditzo, De Amersfoortse.
IptiQ, Promovendum, Besured, National Academic, Aon, Eucare, Aevitea.

Verhuizing De-Kering locatie Bergen op Zoom
We groeien uit ons jasje! Om voor iedereen in een prettige werkplek te kunnen
voorzien en enige groei mogelijk te maken, gaan we medio juli/ augustus 2020 de
Fruiteniersdreef verlaten. We gaan u de komende tijd hierover op de hoogte
houden, alvast een tipje van de sluier; het betreft een locatie aan de rand van de
binnenstad welke door verbouwing voor iedereen goed toegankelijk zal zijn. Wij
kijken er in elk geval naar uit en zijn enthousiast over het gebouw en de locatie. Meer
nieuws volgt later.
Recepten
Met het oog op de feestdagen graag ruim op tijd, doch gelieve voor
vrijdag 20 december a.s. uw recepten aanvragen, bij voorkeur via de mail:
info@de-kering.nl.
Praktijksluiting
De praktijk is op vrijdag 20 december gesloten vanaf 16.00 uur i.v.m. een personeel
bijeenkomst.
In verband met Kerstavond zijn we op dinsdag 24 december gesloten vanaf
16.00 uur.
Woensdag 25, donderdag 26 en vrijdag 27 december is de praktijk gesloten!
Met oudjaar op dinsdag 31 december is de praktijk na 14.00 uur niet meer
bereikbaar. Op 1 januari 2020 zijn we gesloten.
Met de feestdagen en buiten kantoortijd dient u voor spoedvragen en situaties altijd
contact op te nemen met de Huisartsenpost.
We wensen u fijne Kerstdagen en voor 2020 een goede gezondheid en alle goeds!
Hartelijke groet,
Team De-Kering

