
 
 
 

 
Alle Wijtzesweg 23, 8426 CS Appelscha 

 
         Appelscha, 1 december 2022 
 
Geachte heer, mevrouw, 
 
 
Na ruim 30 jaar in Appelscha uw huisarts te zijn geweest heb ik besloten per 1 januari 2023 
met pensioen te gaan 
 
Ik ben erg blij dat het gelukt is om een opvolgster te vinden. Lisette Doorn zal, samen met 
Claudia Visser, als nieuwe praktijkhouder de praktijk voort zetten 
 
Velen van u hebben haar al ontmoet; zij werkt al een aantal jaren in de praktijk.  
 
Ik realiseer mij dat mijn leven heel erg is verweven met mijn werk. Nu het moment dichterbij 
komt dat ik daar afscheid van zal nemen, merk ik dat ik me er aan de ene kant op verheug 
meer vrije tijd te hebben, maar aan de andere kant zie ik er ook wel tegen op. 
 
Terugkijkend zie ik dat er erg veel veranderd is in de wereld en de zorg.  
De medische zorg wordt steeds geavanceerder en complexer. Internet en mobiele telefonie 
hebben een revolutie in communicatie en informatie veroorzaakt. 
In het verleden had in de avonden en nachten meestal de eigen huisarts, of in ieder geval een 
huisarts uit de buurt dienst voor spoedgevallen. Nu kunt u zo nodig contact opnemen met de 
huisartsenpost in Assen. 
 
Ook in de huisartspraktijk is er veel veranderd.  
Toen ik begon bestond de praktijk uit 2 dokters en 2 assistentes. Nu zijn er 4 dokters, 4 
praktijkassistentes en 3 praktijkverpleegkundigen. Het aantal ingeschreven patiënten is niet 
toegenomen, de hoeveelheid werk echter wel. 
 
Wat mij zeer heeft geraakt is het vertrouwen wat u in mij stelde, ik ben daar altijd erg van 
onder de indruk geweest.  
Ik prijs mij gelukkig dat ik de afgelopen jaren hier heb mogen wonen en werken. In het 
bestaan als huisarts maak je veel mee, zowel vrolijke als verdrietige gebeurtenissen. Ik merk 
echter ook dat de last van beleid en regelgeving mij zwaarder valt de laatste jaren. 
 
Ik ben er van overtuigd dat u bij het huidige topteam van de huisartsenpraktijk aan het goede 
adres bent met uw zorgvragen.  
 
 
Op donderdag 29 december tussen 16.00-18.00 uur is er een afscheidsreceptie in De Hoolten 
Klinte aan de Bosberg 1, u bent van harte welkom! 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Jacob Bruins 

 


