praktijkovername huisartspraktijk de jonge

& co

Beste patiënten,
Met deze extra praktijkbrief willen dokter Morgenstern en ik u op de hoogte brengen van
nieuwe veranderingen in praktijk De Jonge & Co.
In de eerste plaats wil ik aangeven dat dokter Wesseling zwanger is! Begin oktober zal
ze met verlof gaan.
Daarnaast heb ik het moeilijke besluit genomen dat ik ga stoppen als praktijkhoudend
huisarts in De Enk. Per 1 januari zal ik mijn huisartsen loopbaan ergens anders
voortzetten.
U heeft grote en kleine zorgen met mij gedeeld, mij in vertrouwen genomen en verdriet
met me gedeeld. Ik heb mij altijd welkom gevoeld door u. Wat ik als dokter voor u kon
en kan betekenen is wat ik het allermooist vind aan mijn vak. Ik ben dankbaar dat ik dat
mocht en mag doen.
Dokter Morgenstern zal mij opvolgen als praktijkhouder vanaf 1 januari. Hij zal u hierna
vertellen wat dat zal betekenen voor de praktijk. Met een gerust hart en het volste
vertrouwen zal ik straks de zorg voor u kunnen overdragen.
Velen van u zal ik voor het einde van het jaar nog op het spreekuur of tijdens een visite
zien. Mocht dat niet zo zijn dan wil ik u hierbij alvast danken voor het in mij gestelde
vertrouwen en wens ik u het allerbeste!
Hartelijke groeten,

Artine de Jonge

Contact
Huisartsenpraktijk de Vennen
Stationsplein 18 (Zorgplein de Enk)
8071 CH Nunspeet
Telefoonnummer: 0341-252395
(bij SPOED toets 1 in keuzemenu)
www.huisartsendeenk.nl

Digitale communicatie met de praktijk verloopt via het Patiëntenportaal,
nog niet aangemeld? Zie onze website hoe u zich hiervoor aanmeldt.

Even voorstellen
Beste patiënten,

Dokter van der Kubbe

Zoals u zojuist kon lezen zal ik
1 januari 2022 dokter de Jonge
opvolgen als praktijkhouder.
Mijn besluit tot overname is
een weloverwogen keuze waarmee ik hoop dat we ondanks
de steeds groter wordende
belasting en grootte van de
huisartsenpraktijk kunnen blijven streven naar
het bieden van persoonlijke zorg.

Heel graag stel ik me voor de tweede
maal aan u voor. Vanaf januari zal
ik weer werkzaam zijn binnen de
Enk, na een periode in een andere
praktijk te hebben gewerkt en een
studie te zijn gestart. Ik zie er naar
uit me voor een lange periode aan de
praktijk te verbinden.
Ik ben getrouwd en heb drie kleine kinderen. Het
prachtige huwelijks- en gezinsleven combineer ik
graag met mijn passie voor de huisartsgeneeskunde.
Als geboren en getogen Veluwenaar hoop ik ook
tussen de regels door u goed te kunnen helpen. Van
jong tot oud, van kleine tot grote zorgvragen, voor
lichamelijke en geestelijke klachten. Graag tot ziens in
de spreekkamer!

De praktijk blijft apart bestaan binnen de Enk
naast mijn eigen praktijk, Huisartspraktijk P.J.
Morgenstern, zodat er voor u vaste gezichten
blijven. De praktijk gaat Huisartsenpraktijk de
Vennen heten. U krijgt twee nieuwe huisartsen
voor de dagelijkse zorg in de praktijk, te weten
dokter Diane van der Kubbe en -mijn broerdokter Jaap Morgenstern. Beiden zijn voor u
wellicht geen onbekenden: dokter van der Kubbe
werkte al bij dokter de Jonge in de praktijk.
Dokter J Morgenstern werkt ook al geruime tijd
in de Enk. Ik ken beide dokters als zeer ervaren,
gedreven en bekwame huisartsen. Ik heb er dan
ook alle vertrouwen in dat er goede, persoonlijke, stabiele zorg voor u in de praktijk zal zijn.
Hiernaast stellen zij zich nader aan u voor.
Verder zal er aan het praktijkteam en de
praktijkorganisatie niets veranderen. Ook alle
contactgegevens en spreekuurmomenten blijven
ongewijzigd.
Tijdens vakanties of drukte zal er onderlinge
waarneming worden gedaan tussen beide praktijken binnen de Enk. Wellicht dat u mij, of mijn
vaste waarnemer in de praktijk dokter Kirsten
Nijland, dan in de praktijk zal ontmoeten.
Met vriendelijke groet,
Dokter Paul Morgenstern

Dokter Diane van der Kubbe

Dokter J Morgenstern
Ik ben Jaap Morgenstern en heb
het afgelopen jaar al regelmatig
gewerkt in de Enk: op vaste basis
voor de praktijk van dokter Ouwerkerk en als vervanger
voor dokter Nijland tijdens haar zwangerschapsverlof
voor de praktijk van dokter Paul Morgenstern.
Mijn naam zal u niet onbekend in de oren klinken.
Ik vind het erg leuk en interessant om de komende tijd
met mijn broer Paul samen te kunnen werken. Hopelijk
zal het feit dat wij broers zijn en ook nog wat op
elkaar schijnen te lijken, niet tot al te veel verwarring
leiden.
Ik houd van een open communicatie en hoop u een
luisterend oor en goed medisch advies te kunnen
bieden. Binnen het vak heb ik speciale interesse in
echografie en in ziekten van het bewegingsapparaat.
Buiten het vak ben ik een liefhebber van duursporten
in de vorm van triatlon. Ik woon samen met vrouw
Ellen en ons zoontje Novan in Apeldoorn, en dat is qua
woonwerk-afstand erg prettig.
Ik hoop op een goede, leuke en interessante
samenwerking en doe mijn best om u van goede zorg
te voorzien! Wie weet tot gauw in de praktijk (al hoop
ik natuurlijk voor u niet al te snel)!
Dokter Jaap Morgenstern

september 2021

