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Nieuwsbrief 

 
Oktober 2018 
Voor u ligt de nieuwsbrief van huisartsenpraktijk Reigerskamp. 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 reigerskamp@elcm.nl 
 

Personele wisselingen in de praktijk 

 
Praktijkondersteuner Ale Struiksma stelt zichzelf even voor: 
 
Mijn naam is  Ale Struiksma en sinds juli van dit jaar werkzaam als praktijkondersteuner somatiek 
voor zowel de praktijk Zwanenkamp als praktijk Reigerskamp. (Van Maandag tot Woensdag op 
locatie Zwanenkamp, donderdag locatie Reigerskamp. ) Als verpleegkundige ben ik jarenlang 
actief geweest op verschillende verpleegafdelingen.  Ik  kijk er naar uit om u in beide praktijken op 
korte termijn te ontmoeten en te kunnen ondersteunen in een gezonde levensstijl. Ik ben getrouwd, 
woonachtig in Weesp en vader van een tweeling. In mijn vrije tijd ben ik een fervent hardloper. 
 
 

Veilig mailen 

Als onderdeel van de wet AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) is het veilig mailen 
geïntroduceerd. Als wij via de mail persoonlijke gegevens doorsturen zullen wij dit op een veilige 
manier doen. Als we op deze manier een mail naar u toesturen ziet u dat de mail afkomstig is van 
Zwanenkamp (Pauwenkamp/Reigerskamp) met de naam ELCM zoals u op de foto kan zien. Het 
kan ook zijn dat de naam van de medewerker hierin staat. 
Als u op de button “bericht lezen” klikt zal de mail geopend worden via Secure e-mail en ontvangt u 
op uw mobiele telefoon een toegangscode om de mail te kunnen lezen. Alleen op deze manier 
kunnen we op een veilige manier gegevens naar u toesturen.  
 
 

 
 
 
 
 

Kloppen uw gegevens nog? 

Wij vinden het belangrijk om over de juiste contactgegevens te beschikken. Wilt u bij wijziging van 
(mobiel)telefoonnummer, woonadres of mailadres dit aan ons doorgeven. 
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Wist u dat…. 

 
➢ Jongeren vanaf 16 jaar hun eigen medische gegevens “mogen” regelen zonder toestemming 

van hun ouders. Wij daarom ook een eigen mailadres en mobiel telefoonnummer aan het dos-

sier willen toevoegen.  

➢ Het telefoonnummer van de huisartsenpost per 01-01-2018 is veranderd maar daar nog wel 

eens vragen over zijn. De juiste gegevens zijn: 

Huisartsenpost Leidsche Rijn (in het St. Antonius Ziekenhuis) 

Soestwetering 1 

3543 AZ Utrecht 

Tel.nr. 088 1309620 

➢ De griepvaccinatie zal gegeven worden op woensdag 7 november van 16.00 uur tot 19.00 uur. 

Iedereen die daarvoor in aanmerking komt krijgt persoonlijk een uitnodiging. 

➢ Nena van Toorn, praktijkondersteuner GGZ-Jeugd haar spreekuur heeft op een nieuwe locatie. 

Het adres is Safariweg 72 te Maarssen(naast de ING-bank), 1e verdieping.  

 

 

 


