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Deze nieuwsbrief willen we gebruiken om u voor te stellen aan een aantal nieuwe medewerkers. De 

afgelopen jaren zijn er, vanwege praktische redenen, met name onder de praktijkondersteuners een 

aantal wisselingen geweest. Mogelijk hebben wij dit niet altijd op de goede manier naar uw 

gecommuniceerd, waarvoor onze excuses.  

 

Dankwoord dokter Gravesteijn  

In een bijzondere tijd heb ik op een bijzondere wijze als uw huisarts afscheid genomen. Een afscheid 

waar ik met een brede lach op terug kijk. Ik ben overladen met attenties, ontroerende woorden en 

gulle gaven voor het Rode Kruis. Het liefst had ik u allen persoonlijk bedankt maar dat kan natuurlijk 

niet. Daarom spreek ik middels deze nieuwsbrief mijn grote dank uit naar u allen. Daarbij wil ik nog 

éen keer als huisarts u een welgemeend advies geven; laat u vaccineren en houdt vol met alle 

maatregelen. Dit in de overtuiging dat we op die manier met z’n allen geleidelijk terug kunnen keren 

naar betere tijden.  Hartelijke groet, Nelleke Gravesteijn  

 

Nieuwe huisarts: dhr. Vinken 

Sinds oktober vorig jaar heeft huisarts Vinken ons team versterkt. 

Dokter Vinken is geen nieuw gezicht binnen onze praktijk, gezien 

hij het eerste jaar van zijn huisartsenopleiding bij ons heeft 

gedaan. Dhr. Vinken heeft voor zijn huisartsenopleiding meerdere 

jaren gewerkt op een chirurgische afdeling in het ziekenhuis, 

zodoende is hij extra bekwaam in chirurgische verrichtingen en 

orthopedie. Hij werkt drie dagen in onze praktijk, te weten de 

maandag, donderdag en vrijdagen.  

 

Nieuwe praktijkondersteuner: Gerdien Alblas 

Gerdien Alblas is praktijkverpleegkundige en werkt in onze praktijk 

als praktijkondersteuner. Zij heeft de werkzaamheden van Chantal 

Jansen overgenomen. Gerdien heeft al jaren lang ervaring als 

praktijkondersteuner in andere huisartsenpraktijken en is 

gespecialiseerd in de ouderenzorg, diabetes, behandeling van 

risicofactoren voor hart- en vaatziekten,  astma en 

copd.   Aanvankelijk werkt Gerdien alleen op de donderdagen. 

Vanaf 1 september 2021 ook op de maandag en woensdagen 

 

Nieuwe doktersassistente Lotte ter Haar 

Vanaf 1 februari 2021 is Lotte ter Haar bij ons in de praktijk 

werkzaam als doktersassistente. Hiermee is ons team van 

doktersassistentes weer op formatie en hebben wij tevens uit 

kunnen breiden. Lotte heeft een aantal jaren ervaring als 

doktersassistente en heeft in meerdere praktijken gewerkt. Zij zal 

voor 4 dagen werkzaam zijn in onze praktijk 

 
Corona virus en vaccinatie 
Voor de meest actuele informatie over het Corona virus en de stand van zaken betreffende de Covid-19 
vaccinaties verwijzen wij u naar onze website www.huisartsendeschans.nl  
 

 
Wilt u voortaan deze nieuwsbrief automatisch op uw e-mailadres ontvangen?  

Schrijf u dan in op onze digitale nieuwsbrief via de praktijkwebsite. 

 

http://www.huisartsendeschans.nl/

