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Geachte heer/mevrouw, 

Zoals u zeer waarschijnlijk weet, hebben we binnen de praktijk een roerige tijd achter de rug. We 

hebben de laatste jaren te maken gehad met ziekte en overlijden van mw. Roessink en daardoor ook 

veel verschillende artsen in de praktijk gehad. 

Middels deze brief willen we u laten weten dat we een goede opvolger hebben gevonden, die haar 

praktijk overgenomen heeft per 1 januari 2022, te weten dhr. Rijkmans. 

 

Dhr. Rijkmans is het afgelopen anderhalf jaar werkzaam geweest in de praktijk als vaste 

waarnemer. We zijn erg blij om u te kunnen meedelen dat deze samenwerking heeft geleid tot een 

associatie tussen mw. Vellinga en dhr. Rijkmans. 

Met ingang van 1 januari gaat de praktijk verder onder de naam: 

 

Huisartsenpraktijk Vellinga & Rijkmans. 

 

Wat verandert er? 

Achter de schermen verandert er een en ander.  

Dit zijn administratieve handelingen. 

Een deel van de patiënten komt op naam van dhr. Rijkmans te staan. Deze verdeling is als volgt tot 

stand gekomen: Stond u eerder op naam van mw.  Roessink, of bent u sinds september 2020 nieuw 

in de praktijk., dan komt u nu op naam van dhr. Rijkmans. In alle andere gevallen blijft u op de 

naam van mw. Vellinga staan. 

 

Wat betekent dat voor u? 

Voor u persoonlijk verandert er niets. 

U bent ingeschreven bij onze gezamenlijke praktijk en u kunt altijd een afspraak maken bij de arts 

van uw voorkeur, ook als dat de arts is bij wie u straks niet ingeschreven bent.  

U heeft in principe twee huisartsen, we zijn beide verantwoordelijk voor uw gezondheid en we 

willen u beide graag helpen op het spreekuur en we zijn beide op de hoogte van uw gezondheid. 

Dat betekent dat we u beide goed kunnen helpen en elkaar kunnen vervangen bij afwezigheid van 

de ander. Dat is zoals het nu ook is en dat zal niet veranderen. 
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We willen u vragen om met dezelfde klacht zoveel mogelijk bij dezelfde arts te komen, omdat dat 

het vervolg van de consulten makkelijker maakt. 

Maar als u met een ander probleem liever bij de andere arts komt, is dat uiteraard altijd mogelijk. 

We werken volgens het principe: 

Kiest u de dokter, kiezen wij de tijd en kiest u de tijd, kiezen wij de dokter. 

In geval van spoed ziet u de dokter die beschikbaar is. 

 

Wat verandert er nog meer? 

Met ingang van 1 januari is onze vaste waarnemer dhr. aan de Stegge uit dienst gegaan om in een 

praktijk in Ommen te gaan werken.  

Met ingang van 1 februari zal dhr van der Linde komen werken op de donderdag en de vrijdag. 

 

Ander nieuws: 

Dhr. Rijkmans is recent vader geworden en neemt verlof tot en met 18 februari. Tijdens zijn 

afwezigheid neemt dhr. Moors waar op maandag, dinsdag en donderdag. Daarna is dhr. Rijkmans 

weer aanwezig op de maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag. 

 

Als u vragen heeft dan mag u die altijd stellen via MgN, info@huisartsencentrumzorg.nl of tijdens 

een bezoek aan de praktijk. 

 

 

Met vriendelijke groet 

 

 

A.Vellinga 

M.J. Rijkmans 

Huisartsen 
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