
Geachte lezer, 

Huisartsenpraktijk Luijendijk heeft u geïnformeerd over de veranderingen. U kent ons als huisartsenpraktijk 
Tholos wellicht al een klein beetje, we zijn immers gevestigd in hetzelfde pand en verzorgden bij afwezigheid 
van dokter Luijendijk de zorg voor zijn patiënten. Per 1 augustus 2019 zetten wij uw huisartsenzorg voort op 
het voor u bekende adres Lindonk 153 van Huisartsenpraktijk Tholos. 

Nieuwe en vertrouwde gezichten 
Natuurlijk staan ook wij klaar voor uw zorgvragen. Wij hebben hiervoor een team van meerdere huisartsen, 
praktijkverpleegkundigen en doktersassistenten. De voor u bekende gezichten van de doktersassistenten 
Patricia en Josine, zijn ook in het nieuwe team werkzaam. Sommige gezichten zijn voor u wellicht nieuw. Op 
onze site www.huisartstholos.nl stellen wij ons graag voor. 
Huisartsen
Binnen onze praktijk werkt een team van huisartsen. 
Bij het maken van een afspraak, maken wij met u de keuze welke huisarts binnen Tholos we inplannen. Voor 
een vervolgafspraak is het ons streven dezelfde huisarts in te zetten.  Echter afhankelijk van de noodzaak en 
agendamogelijkheden kan dit anders zijn. 
Praktijkverpleegkundigen
Als u op dit moment al in de zogenaamde ‘geregelde controles’ wordt gezien door Merie Roovers, Renate 
Leest en Daan Evers, kunt u blijven rekenen op deze ervaren praktijkverpleegkundigen. 
Doktersassistenten
Zoals gezegd maken Patricia en Josine samen met een vijftal collega’s deel uit van het team van doktersas-
sistenten, welke bij Huisartsenpraktijk Tholos werkzaam zijn. Naast (telefonische) contacten verzorgt dit 
team ook iedere dag een assistentenspreekuur. Op dit spreekuur kunt u terecht voor kleine verrichtingen 
zoals uitstrijkjes, injecties, oren uitspuiten etc… 

Veranderingen voor u als patiënt 
Team Tholos heeft een ruimere telefonische bereikbaarheid, geen vakantiesluitingen, dagelijks vooraf in te 
plannen spreekuurmogelijkheden bij zowel een huisarts als een praktijkverpleegkundige  en behoudens kof-
fiepauzes altijd een balie-assistente. 
Met deze ruime bereikbaarheid denken wij u goed te kunnen helpen. 
Naast het gegeven dat de praktijk 5 werkdagen in de week bereikbaar is, kunt u bijvoorbeeld ook zelf online 
uw afspraak inplannen in de agenda van uw huisarts of praktijkverpleegkundige.
Met bovenstaande hopen wij de zorg voor u zo goed mogelijk te organiseren. 
 
Website en contactgegevens
In deze brief benoemden we alleen de hoofdzaken. Om u verder te informeren verwijzen wij u naar onze 
website: www.huisartstholos.nl. Tevens hebben wij een praktijkfolder toegevoegd met daarop de meest 
belangrijke informatie. Zoals bijvoorbeeld informatie over het maken van een afspraak of het herhalen van 
een recept. 

Onze telefoonnummers treft u op bijgevoegd kaartje aan. Voor enige tijd blijven oude telefoonnummers nog 
bereikbaar, ons advies is echter om de nieuwe nummers nu al over te nemen in uw eigen gegevens.

Tot slot
Veel kunnen we vooruit bedenken en toch is het de dag van morgen die we moeten afwachten.
Het samengaan van de praktijken hebben we getracht zo goed mogelijk te organiseren.
Wij wensen u een gezonde start binnen de huisartsenpraktijk Tholos!

Vriendelijke groet namens Team Tholos, 
Mevrouw B.M. Evers-Roeten        

www.huisartstholos.nl
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          Zevenbergen, juni 2019.

Beste mensen,

Deze brief is om u als patiënt van huisartsenpraktijk Luijendijk te informeren over belangrijke veranderingen 
binnen de praktijk.

Met ingang van 1 augustus 2019 stop ik met mijn werkzaamheden als praktijkhoudend huisarts in  Zevenber-
gen. Via deze brief wil ik ook afscheid van u nemen en mijn besluit kort toelichten.  

Soms is het nodig het roer om te gooien
Vandaar dat ik heb besloten om mijn werkzaamheden als huisarts op een andere manier te gaan invullen. Dit 
doe ik na een periode van bijna 19 jaar. Een periode waarin ik met velen van u lief en leed heb gedeeld. U heeft 
mij het vertrouwen gegeven, dat nodig was om mijn werk te kunnen doen.
Ik ben u daar veel dank voor verschuldigd en wil u dit hierbij graag laten weten.

Veranderingen in de huisartsenzorg 
Het is een periode geweest waarin de huisartsengeneeskunde flink veranderd is.
Toen ik in 2000 de praktijk overnam, had ik 2 parttime werkende assistentes. In de jaren daarna is er een 
verschuiving geweest in de zorg, waarbij veel werkzaamheden vanuit onder andere het ziekenhuis naar de 
huisarts gingen. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan veel voorkomende chronische aandoeningen. 

Dit bracht met zich mee dat het werk anders georganiseerd moest gaan worden.  De assistentes kregen er 
taken bij en er ontstonden nieuwe functies binnen de huisartsenpraktijk.  Zo kreeg ik ondersteuning van prak-
tijkondersteuners die ook spreekuren gingen doen. Hiermee veranderde ook de rol van de huisarts, namelijk 
behalve dokter kreeg ik er ook allerlei managementtaken bij.
Het is ook de tijd geweest waarin de diensten vanuit de Huisartsenpost werden ingevuld.

Ik heb met plezier gewerkt daarin gesteund door het team van praktijkassistentes en praktijkondersteuners. 
Nu komt er aan deze periode een einde.

Overname door Huisartsenpraktijk Tholos 
De praktijk zal worden overgenomen door Huisartsenpraktijk Tholos van collega huisarts B.M. Evers-Roeten 
en haar team van huisartsen.    
U zult de vertrouwde gezichten van mijn assistentes Patricia en Josine ook daar weer tegenkomen.
Tegelijkertijd met deze brief ontvangt u op de achterzijde  ook van praktijk Tholos informatie.

Tot slot 
Tot slot rest mij nog u het allerbeste toe te wensen en vooral veel gezondheid!

John Luijendijk 


