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Zwolle, September 2018
Betreft: Afscheidsbrief huisarts Gerritsen
Geachte heer, mevrouw,
Met deze brief wil ik u informeren over veranderingen in de huisartsenpraktijk en tevens afscheid
van u nemen.
Vijf jaar geleden namen we samen de huisartsenpraktijk over van dokter Meijer.
Na een vliegende start, gesteund door het team van de praktijk, moest ik helaas in de loop van 2015
wegens gezondheidsredenen mijn werkzaamheden in de Geert Groote praktijk onderbreken. Tijdens
mijn re-integratie in de afgelopen twee jaar hebben sommigen van u mij weer ontmoet op de
praktijk. Helaas blijk ik in de huidige werksetting mijn werk niet te kunnen hervatten. Dit heeft mij na
veel overwegingen doen besluiten om mijn werk te gaan hervatten in een andere huisartsenpraktijk.
Uiteraard is dit een heel moeilijke beslissing geweest, omdat ik mijn werk als uw huisarts in de Geert
Groote praktijk altijd met veel liefde en plezier heb gedaan. Ik wil u allen graag heel hartelijk
bedanken voor het vertrouwen dat u mij heeft gegeven. Ik heb met velen van u een stukje mogen
meelopen op uw levenspad, heb lief en leed met u gedeeld en vind het heel bijzonder en tot
dankbaarheid stemmend dat te hebben mogen doen.
De veelheid aan kaarten, bloemen en lieve woorden die ik afgelopen 2 jaar heb mogen ontvangen
geven mij ondanks het verdriet van afscheid moeten nemen ook een goed gevoel: het toont een
waardering van mij als persoon en als uw huisarts en daar ben ik dankbaar voor.
Dokter Bleumink zal de praktijk verder voortzetten. De huisartsenpraktijk zal u zo goed mogelijk op
de hoogte proberen te houden over eventuele veranderingen in de bezetting van het spreekuur.
Raadpleeg daarvoor bij voorkeur de praktijk-website of de wachtkamerschermen.
Ik hoop dat u deze brief, gericht aan u allen, als persoonlijke dank en afscheid wilt/kunt lezen.
Met vriendelijke groet,

Herman Gerritsen, huisarts

