
Amstelveen, maart 2019 

 

Aan de patiënten van de 6e praktijk 

Wij zijn verheugd u te kunnen melden dat we per 4 maart een vaste huisarts hebben gevonden, Eline 

Wielaard. Zij stelt zich hieronder zelf aan u voor. 

Introductie Eline Wielaard-Simons, huisarts 

Per 4 maart versterk ik het team van de 6e praktijk. Mijn naam is Eline Wielaard-Simons. Sinds 2003 

ben ik huisarts en sinds 2012 huisartsopleider aan de VU (Vrije Universiteit). Mijn aandachtsgebieden 

zijn gynaecologische problematiek, sportgeneeskunde, polyfarmacie en ICT. Ik ben een all-round 

huisarts die luistert en samen met u zoekt naar mogelijkheden en oplossingen.  Binnen 

gezondheidscentrum Marne wil ik mij graag inzetten voor goede patiëntenzorg. Optimale  

samenwerking tussen verschillende disciplines  (bv apotheek, fysiotherapie, thuiszorg) omdat wij 

allemaal betrokken zijn bij u als mens vind ik heel belangrijk.  Ik heb de intentie om mij de komende 

tijd te binden aan gezondheidscentrum Marne. Mijn werkdagen zijn maandag, dinsdag, woensdag en 

donderdag.  

De 6e praktijk is 4 dagen per week open. De vijfde dag worden spoedgevallen opgevangen door één 

van de andere praktijken in het centrum. 

Wees welkom, 

Met vriendelijke groet,   

E. Wielaard, huisarts  

 

For the patients of the 6e praktijk 

It is with great joy we welcome general practioner Eline Wielaard who has started March the 4th. She 

introduces herself below. 

Introduction Eline Wielaard-Simons, general practioner 

Since the 4th of March I am part of the team as a general practioner for the 6e praktijk. My name is 

Eline Wielaard-Simons and since 2003 I work as a general practioner. My education was at the Free 

University of Amsterdam. My special interests are: gynaecology, sports medicine, polypharmacy and 

ICT. I am an allround GP and hope together we can find a solution for your health problems. I would 

like to collaborate with the fysiotherapy, pharmacy and other health workers in our beautiful health 

centre. Because it takes teamwork from both sides to get the best results. My working days are: 

Monday, Tuesday, Wednesday and Thursday.  

The 6e Praktijk is open 4 days a week. The fifth day, emergencies will be taken care of by one of the 

other general practices in the centre.  

Yours sincerely, E. Wielaard, G.P.  

 

 


