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Aan al mijn patiënten,  

 

Sinds 2006 ben ik uw vaste huisarts. In deze afgelopen 12 jaar heb ik ontzettend veel met u mogen meemaken. U heeft 
mij in vertrouwen genomen, ik heb mooie en moeilijke momenten met u meegemaakt. We hebben opluchting, 
genezing, blijdschap en verdriet gedeeld. Van al deze ervaringen heb ik veel geleerd en dit zal ik altijd met me mee 
nemen. Ik heb het erg gewaardeerd en vind het heel bijzonder, hoe u mij het vertrouwen gaf om uw zorgen, 
gezondheidsklachten en vragen met mij te delen en u hierin te mogen begeleiden.  

 

In de afgelopen periode heb ik voor mezelf ontdekt, dat het voor mij tijd is om een nieuwe weg in te slaan. Het 
betekent, dat ik stop als uw vaste huisarts. Ik zal wel (achter de schermen) betrokken blijven bij de organisatie van de 
praktijk, maar niet meer bij de patiëntenzorg. Daarnaast zal ik andere werkzaamheden buiten de praktijk op mij 
nemen. 

 

In de afgelopen maanden heb ik mij gericht op de praktijkorganisatie, mede omdat onze praktijkmanager afwezig was. 
Ik heb mij onder andere bezig gehouden met personeelsmanagement en de accreditatie van de praktijk. Dit laatste is 
een kwaliteitskeurmerk vanuit onze beroepsvereniging, van en voor huisartsen. Zij toetsen of alles zorgvuldig wordt 
uitgevoerd en wordt gedocumenteerd. Dit is nu afgerond en we zijn glansrijk door de toetsing heen gekomen. Hier 
zijn we als Team HuisartsenZorg Groeneweg heel trots op!  

 

De praktijk HuisartsenZorg Groeneweg blijft bestaan zoals u het kent.  

 

Mijn man en collega, de heer Van Andel, blijft vol enthousiasme als vaste huisarts en praktijkhouder werkzaam.  

Ik ben heel blij dat mijn vaste collega, mevrouw Otte als vast meewerkend huisarts aanwezig blijft voor u op maandag, 
dinsdag en woensdag. Daarnaast zal mevrouw van Reenen – Klop, na haar zwangerschapsverlof, vanaf begin november 
weer terugkeren als vast waarnemend huisarts op maandagochtend, donderdag en vrijdag.  

Tot 22 september is mevrouw Erpelinck op maandag, donderdag en vrijdag aanwezig als waarnemend huisarts. Daarna 
is mevrouw Aengevaeren aanwezig als waarnemend huisarts totdat mevrouw van Reenen – Klop weer start. 

 

Ik dank u allen voor de mooie jaren, ervaringen en herinneringen. Ik wens u allen een goede gezondheid toe en 
vertrouw er volledig op, dat de zorg voor u in zeer goede handen is bij mijn collega huisartsen en bij ons gehele team 
van HuisartsenZorg Groeneweg: zij zijn er voor u!  

 

Hartelijke groeten, 

 

 

Mevrouw J.G.M. Jol, huisarts 


