
 

 

Nieuwsbrief  -   15 december 2022 

Beste lezer, 

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

Nieuw medisch systeem 

Inmiddels zijn we al weer enige tijd overgestapt op nieuwe software. We hopen dat u van de transitie 

weinig last heeft gehad. Er zullen de komende periode steeds kleine verbeteringen doorgevoerd worden 

maar daar zult u verder geen last van hebben. Als het goed is kunt u inmiddels weer gebruik maken van het 

patiëntenportaal. De afspraken en medicatie module zullen binnenkort ook weer werkend zijn. Mocht u in 

het gebruik tegen problemen aan lopen, laat het ons gerust weten! 

Veranderingen team 

Vrij onverwacht heeft Anne-Karine van Schothorst te horen gekregen dat zij op haar ‘droomplek’ terug kan 

komen op Urk. Dat dit een optie was voor haar, was mij bekend maar dat het zo snel zou gaan hadden we 

allebei niet verwacht. Zij zal dus op korte termijn weer vertrekken. Gelukkig heeft zij haar broer, Leonard 

Rebel, bereid gevonden om haar plek over te nemen. Na een korte inwerkperiode zal hij vanaf 10 januari 

de dinsdagen werken. Dat betekent dat ik dan op die dagen zelf afwezig ben. 

Onderzoek Nivel 

Onze praktijk zal mee gaan doen aan een onderzoek naar chronisch zieken. U kunt van ons hierover een 

brief verwachten. We zouden het fijn vinden als u mee wilt doen, maar uiteraard is dat geheel vrijblijvend. 

Huisartsopleiding per maart 

Na een periode coassistenten te hebben begeleid, gaan wij per 1 maart komend jaar ook een huisarts in 

opleiding begeleiden. Zoals u uit de media wel heeft vernomen, is er al een tekort aan huisartsen. Wij 

dragen daarom graag ons steentje hieraan bij en hopen op uw medewerking en begrip. 

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 

We wensen u namens het team hele fijne en gezegende kerstdagen toe, 

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

