
 

 

Nieuwsbrief  -   10 november 2022 

 

Beste lezer, 

Er zijn weer een aantal zaken die we graag bij u onder de aandacht brengen. 

Veranderingen in het huisartsenteam 

Huisarts Gerrit van der Maaten heeft inmiddels afscheid van ons genomen. Na vier jaar bij ons gewerkt te 

hebben, gaat hij een nieuwe uitdaging aan. Wij wensen hem veel succes! Door zijn vertrek is de bezetting 

in de week iets veranderd: Anne-Karine van Schothorst werkt op de maandag en donderdag. Mijn vrije dag 

zal nu op de donderdag zijn i.p.v. de dinsdag. De overige dagen werk ik gewoon wel. 

Stagiaire 

Sinds enige tijd loopt Eva Nijeboer bij ons stage. Zij is wondverpleegkundige bij Icare maar doet nu ook een 

opleiding tot verpleegkundig specialist. Zij zal deels zelf spreekuur draaien en soms ook met mij 

meewerken op de woensdag.  

Overgang op nieuw medisch systeem 

Onze huidige software is aan vervanging toe. Wij gaan als hele regio nu over op een nieuw ontwikkeld 

medisch systeem, Health Connected. Wij hopen dat u daar weinig tot geen hinder van zult ondervinden, 

maar wij kunnen dit helaas niet garanderen. Alle dossiers en gegevens moeten omgezet worden. U zult 

begrijpen dat dit een enorme operatie is. Op dinsdag 22 november is de praktijk gesloten zodat alles in 

een keer overgezet kan worden. U kunt op die dag alleen voor spoedgevallen terecht op de spoedpost in 

Harderwijk. Op 23, 24, 25 november kan het zijn dat de wachttijd aan de telefoon langer is dan u van ons 

gewend bent i.v.m. deze overgang. 

Voor degenen die het zorgportaal via de computer of de app gebruiken, zal dit nog niet meteen helemaal 

functioneel zijn. De functies worden geleidelijk uitgerold en de hoop is dat dit per januari 2023 weer als 

vanouds functioneert.  

Vakanties 

In de kerstvakantie is de praktijk beperkt open: van dinsdag 27 december tot en met 30 december werken 

wij en nemen wij waar voor de praktijk van Bijstra. Vervolgens zijn wij gesloten van 2 tot en met 6 januari. 

In die week neemt de praktijk van huisarts Bijstra weer voor ons waar. Telefoonnummer: 0341 551 566 

Een goede week gewenst en hartelijke groeten namens het hele team, 

Wouter van  Egmond 

 

https://www.google.com/search?q=praktijk+bijstra+ermelo&oq=praktijk+bijstra+ermelo&aqs=chrome.0.0i355i512j46i175i199i512.2857j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8

