Beste mensen,
Per 1 januari a.s. ga ik stoppen met mijn werkzaamheden
als huisarts.
Net als iedereen wordt ook ik een dagje ouder. Ik ben nu
64. De keuze om te stoppen was niet eenvoudig. Ik heb
vele jaren met plezier en toewijding als huisarts gewerkt,
veel lief en leed met jullie gedeeld. Ik ga dat zeker missen.
Maar er zijn meer dingen in het leven, en ik kijk uit naar
de vrijheid die me te wachten staat.
Ik wil iedereen danken voor het in mij gestelde vertrouwen en wens jullie allemaal
veel gezondheid toe.
In 1990 ben ik begonnen op Zebraspoor met een zogenaamde 0-praktijk, een nieuw
op te zetten praktijk. Het was destijds een vrije vestiging, gesteund door de 4 toen
zittende huisartsen, Kees Noordermeer, Sytze Molenaar, Frans Hootsmans, en Ruud
Brouwer. Sommigen van jullie kunnen zich deze locatie misschien nog wel
herinneren. In deze periode zat ik alleen, deed alles zelf, was dokter, assistente en
schoonmaker.
April 1992 stopte Ruud Brouwer als huisarts op Zwanenkamp. Bram Stegeman werd
als nieuwe huisarts aangetrokken, en samen met Bram heb ik toen een nieuwe
maatschap gevormd op de huidige locatie op Zwanenkamp, nu dus ruim 26 jaar
geleden.
De eerste jaren nog een eenvoudige huisartsenpraktijk, 2 dokters en 1 assistente
waarmee we de praktijk goed draaiende konden houden. We deden toen ook de nacht
en weekend diensten nog op Zwanenkamp.
In de loop van de daarop volgende jaren is de praktijk geleidelijk uitgebreid, meer
assistentes, praktijkondersteuners, administratief medewerkers.
Inmiddels werken er zo'n 15 mensen op Zwanenkamp.
Waar nu nog 3 praktijken gehuisvest zijn op Zwanenkamp zullen dat er per 1 januari
a.s. 2 worden. De patiënten die bij mij zijn ingeschreven worden verdeeld over deze 2
praktijken.
Bijgevoegd is een schrijven van jullie nieuwe huisartsen.
Ik heb er alle vertrouwen in dat vanaf volgend jaar de medische zorg voor jullie in
goede handen komt.
Vrijdag 11 januari neem ik officieel afscheid.
Om persoonlijk afscheid te nemen bent u van harte welkom tussen 15.00 en 17.00 uur
in wijkcentrum 't Schuurtje, Zwanenkamp 1301 te Maarssen.
Rinus Willemen

