
      

 

Beste mensen,       September 2021 

 

U heeft inmiddels wellicht vernomen dat ik sinds de zomervakantie vanwege oververmoeidheid 
afwezig ben. Gelukkig is de praktijk voor u bereikbaar gebleven, al is het soms beperkt geweest. 
Vanaf de komende week zal de bereikbaarheid nog beter zijn.  

Nu is er een nieuwe oorzaak bijgekomen voor mijn vermoeidheid. Er is bij mij kanker geconstateerd. 
Ik ben daarvoor nu onder behandeling. U zult begrijpen dat dat nu mijn tijd en energie vraagt.  

Gevolg is dat ik voor onbepaalde tijd niet aanwezig zal zijn. Ik kan mij voorstellen dat het bericht een 
schok is voor u. Dat was het voor mij en mijn omgeving ook. Enerzijds merk ik dat de medische kennis 
die ik heb mij geruststelt, omdat ik weet wat er op mij af komt. Anderzijds geeft de kennis mij ook 
zorgen over de toekomst. Daar is op dit moment nog niets over te zeggen.  

Deze achtbaan van gesprekken, onderzoeken en emoties laat mij nu zelf beleven wat ik bij sommigen 
van u al heb gehoord, meegekregen en waarbij ik uw vertrouwen kreeg om u bij te kunnen staan. 
Wat intens is dat om door te maken. En hoe fijn is het dan te weten dat er mensen om je heen staan 
om je te steunen. Voor mij is dat mijn vrouw, kinderen, familie, vrienden, maar ook de medewerkers 
van de praktijk. Ik ben trots op ons team en ervaar ook nu dat ze erg sterk zijn samen.  

Via de nieuwsbrief zullen we u op de hoogte houden. De praktijk zal worden gedaan door dokter 
Otte, dokter van Reenen (na haar zwangerschapsverlof), dokter Betlem en per oktober ook dokter 
Reuser. Mevrouw Jol zal het praktijkmanagement blijven doen. Zij zullen allen de zorg voor u 
overnemen en ik laat u met het volste vertrouwen aan hun zorg over. 

Rest mij voor nu om u alle goeds te wensen.  

  

Met vriendelijke groet, Arjan van Andel  

 


