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Patiënten Huisartsenpraktijk Uden Centrum en Zuid

Datum

Maart 2019

Plaats

Uden

Betreft

Overname praktijk en naamswijziging

Beste patiënt van dokter Bolmers,
Na vele jaren met groot plezier als praktijk houdend huisarts te hebben gewerkt wil dhr. Bolmers naast het
patiëntencontact meer tijd vrij maken voor persoonlijke activiteiten. Daarom is dhr. Bolmers op zoek gegaan naar
een opvolger die het praktijkhouderschap zou kunnen overnemen en u als patiënt goed zou kunnen helpen.
De praktijk wordt daarom per 1 april 2019 overgenomen door mw. S. Hazenveld. Zij heeft veel ervaring als huisarts en
wil graag een vast team van enthousiaste artsen & medewerkers in de praktijk organiseren. Dhr. Bolmers blijft
voorlopig werkzaam in de praktijk.
Het vaste team van enthousiaste huisartsen zal gaan worden:
Mw. S. Hazenveld, praktijkhoudster

Mw. Y. Geels

Dhr. J. Bolmers

Mw. P. van der Linden

Voor u als patiënt verandert er niet veel, de praktijk zal worden voortgezet op de huidige locaties en de
bereikbaarheid van de praktijk blijft ongewijzigd. De praktijk zal doorgaan onder de verkorte naam Huisartsen Uden.
Zou u zo vriendelijk willen zijn deze naamswijziging bij uw zorgverleners te melden? Denk bijvoorbeeld aan het
ziekenhuis, apotheek of andere zorgverleners. Als deze erom vragen dan is de nieuwe AGB code 01008732 en de
juridische naam ‘Fonkelzorg Uden’.
Voor het maken van een afspraak kunt u bellen met de nummers 0413 260523 of 0413 266620. Zou u zich bij
binnenkomst willen melden bij de balie? Dan kunnen we er voor zorgen dat u op de juiste locatie zit.
Voor spoed kiest u optie 1 (in geval van acute zorg) en voor levensbedreigende situaties belt u 112. Voor spoedeisende
zorg buiten onze openingstijden kunt u terecht bij de huisartsenpost op 0900-8860.
U wordt van de laatste ontwikkelingen op de hoogte gehouden via onze website; www.huisartsenuden.nl en via
onze wachtkamerschermen.
Met vriendelijke groet,

Dhr. J. Bolmers

Mw. S. Hazenveld

