Hoofddorp, januari 2021

Geachte heer/mevrouw,
In december heeft u een brief van ons ontvangen waarin wij u hebben ingelicht over het
overlijden van dokter Nadimzadeh. Op dat moment was het nog onbekend op welke manier
de praktijk van dokter Nadimzadeh voortgezet zou gaan worden. Via deze brief willen we u
meer informatie over de voortgang geven.
Vanaf 11-01-2021 heeft dokter Spijkerman de praktijk van dokter Nadimzadeh
overgenomen. Dokter Spijkerman heeft de laatste twee jaar nauw samengewerkt met
dokter Nadimzadeh en sinds zijn afwezigheid heeft hij ervoor gezorgd dat de patiëntenzorg
gewaarborgd was. Na het overlijden van dokter Nadimzadeh was het samenvoegen van
beide praktijken een logische keuze. Doordat de praktijk van dokter Spijkerman zich in
hetzelfde pand bevindt als die van dokter Nadimzadeh zal er voor de patiënten en het
personeel veel hetzelfde blijven. Daarnaast is dokter Spijkerman goed bekend met de
praktijk van Dokter Nadimzadeh. Dit samen heeft gezorgd voor een soepele overgang.
Het adres waarop u ons kunt bereiken blijft ongewijzigd en ook de bekende assistentes
zullen u te woord blijven staan. Het telefoonnummer wordt gewijzigd in 023-5617458.
Wat verder nieuw zal zijn is dat de praktijk het hele jaar van maandag t/m vrijdag van 8:00
t/m 17:00 uur geopend is. Telefonisch zijn we bereikbaar van 08.00 - 12.00 en 14.00 - 17.00
uur.
Voor de patiëntenzorg krijgt dokter Spijkerman ondersteuning van huisarts Maud Visser en
Inge Renne als physician assistant. Het team van assistentes en praktijkondersteuners uit
beide praktijken zullen samen voor u klaarstaan. Met elkaar vormen wij een vast team
waarop u kunt vertrouwen.
Naast het verdriet dat wij hebben gevoeld door het overlijden van dokter Nadimzadeh
hebben we ook mooie momenten beleefd. De stroom aan condoleances en bloemen was
overweldigend en met elkaar hebben we mooie herinneringen aan dokter Nadimzadeh
opgehaald. Hiervoor willen wij u hartelijk bedanken.
Wij vertrouwen erop u voldoende te hebben geïnformeerd. Via onze website
www.huisartsspijkerman.nl houden wij u op de hoogte. Mocht u toch nog vragen hebben,
schroom dan niet om ons te bellen op 023-5617458.

Wij hopen op een mooie en gezonde toekomst samen met u.
Met vriendelijke groet,

namens huisartsenpraktijk Spijkerman,
Gabin Spijkerman

