
 

Nieuwsbrief, deze brief bevat belangrijke informatie.  
 
Wij zijn verheugd u te kunnen informeren dat Huisartsenpraktijk Dierdonk zijn opvolgers heeft gevonden. 
Per 1 januari 2019 zal de praktijk worden overgenomen door huisartsenpunt Ittervoort / Weert. Dit is een 
samenwerkingsverband van meerdere huisartsen.  De praktijken in Ittervoort en in Weert zijn zeer 
goedlopende zelfstandige praktijken. De samenwerking is vooral gericht op administratie en regelgeving. 
Hierbij worden vele administratieve processen, die achter de schermen plaats vinden, centraal geregeld. 
Zo houdt de huisarts meer tijd over voor de daadwerkelijke patiëntenzorg.  
 
In de Huisartsenpraktijk Dierdonk blijven twee vaste huisartsen werkzaam om de patiëntenzorg te leveren. 
Mevr. Laros zal samen met mevr. Delemarre de patiëntenzorg op zich nemen. 
 
Wat verandert er voor U? 
Uiteraard krijgt u te maken met twee nieuwe gezichten. De twee huidige praktijken worden samengevoegd 
tot èèn praktijk. Hierbij heeft u steeds de keus bij welke van de twee huisartsen u het liefst op het 
spreekuur komt. Er komt één telefoonnummer voor de gehele praktijk. Spreekuren zullen dagelijks in de 
ochtend en middag plaats vinden. Het huidige team van assistentes en praktijkondersteuners zal tezamen 
blijven werken als een team.  
 

Wij staan voor laagdrempelige zorg. Patiënten moeten snel terecht kunnen bij hun huisarts. Deze zorg 
willen wij zoveel mogelijk in de huisartsenpraktijk leveren. Wij zullen vanaf 1 maart gaan starten met bloed 
prikken in de praktijk en dagelijks een assistentenspreekuur  organiseren waar u terecht kunt voor een 
bloeddrukmeting, injectie, oren uitspuiten et cetera. Ook willen we dit jaar de longfunctieonderzoeken in 
de praktijk gaan organiseren. Op termijn willen we dat de praktijk gecertificeerd gaat worden, zoals de 
praktijken in Ittervoort en in Weert al zijn gecertificeerd.  
 
Al met al hebben we er het volste vertrouwen in dat wij voor u de komende jaren de best mogelijke zorg 
kunnen bieden. Wij zijn erg enthousiast en zien uit naar de samenwerking met het huidige team van 
assistentes. 
 
Wellicht ten overvloede maar u gaat automatisch over naar ons nieuwe team en u hoeft hiervoor niet 
opnieuw formulieren in te vullen. De contactgegevens blijven onveranderd. 
 
Wanneer u vragen heeft over zaken uit deze nieuwsbrief, of indien u vragen heeft over zaken die niet 
genoemd zijn dan verzoeken wij u  vriendelijk contact op te nemen met de praktijk. De assistentes en de 
huisartsen zijn zeer bereid u te woord te staan.  

Team huisartsenpunt Dierdonk 

Zie ook onze huidige website www.huisartsenpunt.nl  

 

 



 
 
De huisartsen stellen zich voor. 
 
 

 
Mijn naam is Lieke Delemarre, geboren in 1984 in Eindhoven en woon 
in Veldhoven samen met mijn vriend. Voor mijn huisartsenopleiding 
heb ik in de psychiatrie en de kindergeneeskunde gewerkt. Verder ben 
ik als arts bij de Koninklijke Luchtmacht werkzaam geweest. Hierbij ben 
ik tweemaal op uitzending geweest namelijk naar Afghanistan en naar 
Mali. 
Ik ga met veel plezier aan de slag in Dierdonk! 
 

 

 

 

 

 

 

Ik ben Imke Laros, geboren in 1980. Ik woon in Venlo met mijn man en 
3 kinderen. Ik werk al 8 jaar als huisarts in Ittervoort. Ik heb voor mijn 
huisartsopleiding 2 jaar op de spoedeisende hulp in het Elkerliek 
ziekenhuis in Helmond gewerkt. Ook tijdens de huisartsenopleiding heb 
ik een jaar bij een huisartsenpraktijk in het centrum van Helmond 
gewerkt. Ik heb al die jaren met veel plezier in Helmond gewerkt en kijk 
ernaar uit hier weer terug te keren.  


