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Nieuwsbrief 

 
Uitgave november 2016 
 
Voor u ligt de nieuwsbrief van huisartsenpraktijk Zwanenkamp. Deze nieuwsbrief kunt u mee naar 
huis nemen en/of lezen in de wachtkamer. Als u de nieuwsbrief via uw e-mailadres wilt ontvangen 
kunt u dit doorgeven aan de assistentes of een mail sturen naar zwanenkamp@elcm.nl  
 

Vakantie/afwezigheid van de huisartsen: 
 
Wendy Johnson vrijdag 18 november 
Bram Stegeman vrijdag 18 november 
Rinus Willemen vrijdag 25 november tot en met vrijdag 2 december 
 
Deze dagen zal er waargenomen worden door Paul van der Voort. 
 
Wendy Johnson December: aanwezig op 2, 9 en 16 december. De overige dagen zal 

waargenomen worden door Margot Koopman 
 

Nieuws: 

 De griepvaccinatie is op woensdag 9 november van 15.00 uur tot 18.00 uur. Ieder die hiervoor 
in aanmerking komt heeft een brief thuis ontvangen. Vergeet u niet de brief mee te nemen. 
De inhaaldagen zijn op woensdag 16 november tussen 08.00 en 09.00 uur en op vrijdag 18 
november tussen 15.00 en 16.00 uur. 
 

 Per heden zal Ciska Posdijk op maandag en dinsdag afwezig zijn in verband met privé omstan-

digheden. 

Praktijkondersteuner Marike Knigge zal op deze dagen haar werk overnemen.  

Wij hopen op uw begrip en een fijne samenwerking. 

 Binnenkort zal onze website aangepast worden. Hier leest u meer over in het artikel ELCM-
online in deze nieuwsbrief. 
 

Vertrek huisarts Wendy Johnson 

Tot mijn spijt moet ik u hier mededelen dat ik huisartsenpraktijk Zwanenkamp binnenkort zal 
verlaten. Mijn partner Thijs heeft namelijk een mooie baan gevonden in Nijmegen en we hebben 
als gezin besloten om naar die regio te gaan verhuizen. Zoals velen van u weten, hebben wij drie 
nog jonge kinderen (2, 5 en bijna 7 jaar oud) en op dit moment wonen wij ver weg van onze beide 
families. Omdat deze carrièrekans voor Thijs zich voordeed, de kinderen zich nu nog gemakkelijk 
kunnen aanpassen en we dan in de buurt van familie zullen wonen, hebben we dit moeilijke besluit 
in goed overleg genomen.  
Het gaat me aan het hart omdat ik de afgelopen jaren met grote inzet en veel plezier in de praktijk 
heb gewerkt, met het idee dat hier mijn toekomst lag. Dat toekomstbeeld moet ik nu bijstellen en ik 
zal mijn fijne collega’s en u, mijn patiënten, heel erg gaan missen. Niet iedereen ken ik even goed, 
maar met velen van u heb ik de afgelopen jaren de nodige leuke, maar soms ook minder leuke en 
ingrijpende dingen meegemaakt. Dat schept een band en maakt dat ik het contact met u allen zal 
gaan missen. Ik wil u danken voor het in mij gestelde vertrouwen en wens u allen het beste voor 
de toekomst, met een fijne collega als uw nieuwe huisarts. 
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De hele maand november ben ik nog aanwezig (met uitzondering van 18 november i.v.m. 
Huisartsen Congres) en nog enkele losse dagen in december. Mocht ik u voor mijn vertrek niet 
meer persoonlijk spreken: het ga u goed! 
 
Met warme groet, 
 
Wendy Johnson 

 

ELCM-online 
 
Nieuw: MijnGezondheid.net (MGN) via ELCM Online! 
 
Geachte gebruiker van MijnGezondheid.net (MGN), 
 
Onze website en uw toegang tot MijnGezondheid.net verandert. Binnenkort bereikt u de online 
diensten van de huisarts via ELCM Online. Middels deze brief informeren wij u graag. 
 
Wat is ELCM (Stichting Eerstelijns Centrum Maarssenbroek)? 
ELCM is een vooruitstrevend samenwerkingsverband tussen huisartsenpraktijken Pauwenkamp, 
Reigerskamp, Zwanenkamp, Apotheek Maarssenbroek, Fysiotherapie Jolink en de Kat Angelino en 
de psychologenpraktijk Dwarsweg. Samen bieden zij binnenkort de website www.elcm.nl aan. Via 
deze website is ook ELCM Online bereikbaar.  
 
Wat is ELCM Online en wat zijn de voordelen? 
ELCM Online is een patiëntenportaal waarop u als patiënt ook online terecht kunt bij uw 
zorgverlener. Het aanbieden van de bestaande diensten van MijnGezondheid.net via ELCM online 
biedt u meerdere voordelen: 
 

 Het huidige online aanbod van de huisartsen via 1 toegang bereikbaar zoals MGN, Thera-

pieland (GGZ) en Portavita (Ketenzorg); 

 Via hetzelfde portaal heeft u ook toegang tot Mijn UMC Utrecht; 

 Ook andere ELCM partners, ziekenhuizen en zorginstellingen zullen uw gegevens, uitsla-

gen en andere diensten in de toekomst beschikbaar stellen via dit portaal. 

 
Wat betekent dit voor u? 

 Ongewijzigd: inloggen met DigiD en SMS code via de website van uw zorgverlener; 

 Ongewijzigd: de werking van de MGN diensten die u al kent; 

 Nieuw: na de eerste keer inloggen op ELCM Online dient u eenmalig de voorwaarden te 

accepteren en uw telefoonnummer en e-mailadres in te voeren; 

 Nieuw: het scherm krijgt een nieuwe lay-out (zie afbeelding). 

 
Heeft u vragen over ELCM Online? Wij helpen u graag! U kunt ons bereiken via uw praktijk of via 
onderstaande contactgegevens. 
 
Huisartsenpraktijken 
Pauwenkamp – Reigerskamp – Zwanenkamp 
 
Cora van Miltenburg c.vanmiltenburg@elcm.nl 
Ria van Egmond r.vanegmond@elcm.nl 
Tel.nr. 0346-573434 
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