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INLOOPSPREEKUUR

I N  D E Z E  N I E U W S B R I E FNieuwsbrief
Voor u ligt de nieuwsbrief van uw huisarts. Met deze

nieuwsbrief willen wij u graag informeren over actuele zaken.

REMISSIE COACH  

Inloopspreekuur 
Sinds het coronavirus in Nederland is, hebben de huisartsen

binnen het gezondheidscentrum geen inloopspreekuur meer. 

 De wachtkamers zijn niet ingericht op grote groepen mensen

welke op 1,5 meter afstand moeten wachten. Tevens kunnen er

onbedoeld mensen met luchtwegklachten plaatsnemen voor het

inloopspreekuur. Om die reden is het voor ieders veiligheid van

belang dat er eerst telefonisch contact is met de assistente. 

ECHO MOGELIJKHEDEN
Beste wensen 

voor 2022
N A M E N S  H E T  T E A M  V A N

G E Z O N D H E I D S C E N T R U M

E R M E L O

NIEUWE ZORGVERZEKERING



Jetty Jansen werkt al jaren als doktersassistente binnen het

Gezondheidscentrum Ermelo. Om zich verder te ontwikkelen in

haar vak heeft zij de opleiding tot remissiecoach gevolgd en

behaald! Met deze opleiding kan zij mensen ondersteunen en

begeleiden welke een behandeling hebben gehad voor kanker. 

Wanneer er kanker bij een patiënt wordt geconstateerd wordt er

een traject ingezet van behandelingen. Hierdoor wordt de patiënt

omringd door een groot aantal verschillende zorgverleners.

Wanneer de behandeling is afgerond zijn de patiënten in

"remissie" dat wil zeggen de ziekte is of lijkt weg. De patiënt moet

de 'draad weer op zien te pakken', echter gaat dit niet altijd

vanzelf. 

Als remissie coach kan Jetty hierin ondersteuning en/of

begeleiding bieden. De begeleiding zal staan in het teken van het

opbouwen van een nieuw leven waarin de ziekte een plek heeft

gekregen. 
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Remissie coach 

MEDICAMUS APP
Met de medicamus app kunt u veilig en

gemakkelijk online afspraken maken, E-Consult

aanvragen, dossier inzien of uw medicatie

herhalen. 

Kijk op onze website hoe de koppeling voor de app

tot stand komt.

https://gcermelo.uwartsonline.nl - 0341-461800 - Julianalaan 47, Ermelo - assistente@gezondheidscentrumermelo.nl

Echo apparaat  
Dokter Jonker en dokter

Strijdhorst hebben samen

een echo apparaat

aangeschaft. Hiervoor

hebben zij al de nodige

cursussen gevolgd. 

Echografie leidt tot betere

diagnostiek en meer

gerichte verwijzingen. 

Dokter Jonker en dokter

Strijdhorst zullen ook

echo's uitvoeren voor

dokter Zandijk, dokter

Weick en dokter Holtrop. 

Nieuwe zorgverzekering
Heeft u voor 2022 een nieuwe zorgverzekering afgesloten

of iets gewijzigd in uw huidige polis? Dan hoeft u dit  

 niet aan ons door te geven. 

Aan de hand van uw gegevens die bij ons bekend zijn

kunnen wij nieuwe of gewijzigde verzekeringen

automatisch updaten. 


