
NIEUWSBRIEF 
                                                     Huisartsenpraktijk de Schans 

         

                              Juli 2020 

 
 

Nieuwe doktersassistente: Caroline ’t hart 
Per 1 april is ons team van doktersassistentes uitgebreid met de 
komst van Caroline ‘t Hart. Zij komt uit Leusden en heeft hiervoor in 
andere huisartsenpraktijken gewerkt  
Zij zal werkzaam zijn op de maandagochtend om de week, woensdag 
en de vrijdag. Caroline geeft aan graag in een dorp als Woudenberg 
werkzaam te zijn en kijkt er naar uit om de patiënten te ontmoeten. 
 
 

Opvolging POH diabeteszorg: dokter Schrijer 
Sinds begin dit jaar werkt dokter Schrijer als vaste waarnemer in onze 
praktijk. Zij heeft hiervoor enige tijd in andere praktijken als huisarts 
waargenomen in de regio Leiden. Sinds enige tijd woont zij in 
Amersfoort. Zij heeft de diabetespatiëntenzorg van 
praktijkondersteuner Julia Reitsema tijdelijk overgenomen. Daarnaast 
verricht zij in onze praktijk de gewone huisartsenzorg en begeleidt zij 
POH Elja Zielman. 
 

POH in opleiding: Mw. Elja Zielman 
Sinds februari loopt mw. Elja Zielman als praktijkondersteuner in 
opleiding haar stage in onze praktijk. Zij heeft uitgebreide ervaring 
opgedaan in de gezondheidszorg als verloskundige. Zij hoopt haar 
opleiding juli 2021 af te ronden. Hierna zal zij als praktijkondersteuner 
in onze praktijk blijven werken en met name de diabeteszorg en 
patiënten met hart- en vaatziekten op zich nemen. 
 

Vertrek Personeel 
De afgelopen periode heeft doktersassistente Desire Drenthe onze praktijk verlaten. Verder heeft 
per 1 juli dokter van Ledden, na bijna 8 jaar op een prettige wijze met elkaar te hebben 
samengewerkt, haar werkzaamheden in onze praktijk neergelegd, omdat zij elders een nieuwe 
uitdaging heeft gevonden. Wij wensen haar veel succes.  
 

Pneumokokken- en griepvaccinatie 2020 
In oktober krijgt iedereen in Nederland die dit jaar 73 tot en met 79 jaar wordt het 
pneumokokkenvaccin aangeboden. Door deze vaccinatie kan een groot deel van de 
pneumokokkenziekten, zoals oor-, long- en hersenvliesontstekingen, worden voorkomen. 
Hiernaast zal de gebruikelijke jaarlijkse griepvaccinatie plaatsvinden.  
 

Corona 
Onze praktijk heeft enige weken op een andere wijze gewerkt wegens de corona pandemie. Op dit 
moment proberen wij de regulaire zorg weer op te starten. Wij streven waar mogelijk het consult 
telefonisch, of via eConsult te doen. Uiteraard zijn consulten op de praktijk, of visites aan huis 
mogelijk. De assistente zal u wel steeds vragen of u klachten heeft die op een corona besmetting 
kunnen wijzen. In dat geval maken wij een aparte afspraak.  

 
Wilt u voortaan deze nieuwsbrief automatisch op uw e-mailadres ontvangen?  

Schrijf u dan in op onze digitale nieuwsbrief via de praktijkwebsite. 
 
 


