
 

 

 

 

                                                                            Zegge, 15 december 2017 

 

 

Beste patiënten, 

 

Zoals velen van u inmiddels hebben vernomen, heb ik besloten om per 1 februari 2018 mijn 

werk als apotheekhoudend huisarts te beëindigen en met pensioen te gaan. 

Na enkele jaren waarin ik gewerkt heb in het Zeister ziekenhuis, bij de GGD Utrecht, als 

waarnemend huisarts en als huisarts in Wouw, ben ik in mei 1987 neergestreken in Zegge 

om hier te werken als huisarts met apotheek.  

Toen een hele stap, nu kijk ik terug op een lange periode waarin ik een mooi maar soms ook 

emotioneel  zwaar beroep heb mogen uitoefenen. Ik beschouw het als een groot voorrecht 

deelgenoot te zijn geweest van uw wel en wee op gezondheidsgebied. Het was voor mij een 

waardevolle reis door vier generaties patiënten waar ik ook veel van geleerd heb.  

Er zijn de afgelopen 30 jaar binnen de gezondheidszorg veel veranderingen geweest, het 

digitale tijdperk heeft zijn intrede gedaan, de komst van de huisartsenposten, uitbreiding 

van het aantal medewerkers en vooral veel nieuwe regels met uitbreiding van administratieve 

taken. We hebben binnen ons team natuurlijk ook te maken gehad met ziekte en verdriet. 

Zonder de medewerking van mijn assistentes Monique, Toos en Widia, mijn 

praktijkondersteuners Emie en Petra, onze trouwe hulp Clara en mijn echtgenoot Louis was 

dit niet mogelijk geweest. 

Ik ben met mijn besluit niet over één nacht ijs gegaan, maar ik denk dat het goed is om de 

praktijk en apotheek nu over te dragen, zodat ik meer tijd krijg om aan andere zaken te 

besteden. 

De praktijk zal worden samengevoegd met de praktijk in Bosschenhoofd en zal worden 

voortgezet door mijn collega Yvonne Coehorst (zij doet nu spreekuur op donderdag en 

vrijdag) samen met de opvolger van dokter Snieders, Frans Sturm. Ik heb er alle vertrouwen 

in dat u bij hen in goede handen zult zijn. De hoofdlocatie van de praktijk zal gevestigd zijn 

in Bosschenhoofd aan de Past. van Breugelstraat 114.  In Zegge zal in Mariavaart – het 

steunpunt voor ouderen - ook spreekuur gehouden worden.  

De apotheek zal worden voortgezet door de samenwerkende apothekers van Hoeven en 

Oudenbosch. De medicatiegegevens zullen aan hen worden overgedragen. In de bijlage van 

deze brief kunt u lezen hoe dit vorm gaat krijgen. 



 

 

Ik realiseer me heel goed dat dit voor u een grote verandering zal zijn, het “loopje” naar de 

O.L. Vrouwestraat 134 zit er dan niet meer in. Het is echter steeds moeilijker geworden om 

op een goede en verantwoorde manier een kleine solopraktijk met apotheek te voeren. 

Tot slot wil ik u hartelijk bedanken voor het in mij gestelde vertrouwen en al die mooie jaren 

en wens u alle goeds toe met uw gezondheid en voor in de toekomst. 

Voor diegenen onder u die graag afscheid van ons willen nemen houden we open huis in de 

praktijk op zaterdag 3 februari 2018 van 14.00 tot 16.00 uur. 

 

Met vriendelijke groet, 

Marjan van Eijndhoven 

 

 

 

 


