
Beste mensen 
 
Na bijna 40 jaar als huisarts gewerkt te hebben (waarvan ruim 26 jaar op 
Hoofdweg 366) ga ik stoppen met ingang van 1 december 2021. 
Ik heb al die jaren met erg veel liefde en plezier mensen ontvangen, bezocht, 
bevraagd en geprobeerd iedereen zo goed mogelijk te helpen.  
Ik was huisarts voor mensen die ziek werden, klachten hadden, soms beter 
werden en soms stierven. Ook was ik de dokter voor vele kinderen, die 
geboren werden, opgroeiden en me soms nodig hadden. 
Het betekende voor mij elke keer een uitdaging om de oorzaak en 
achtergrond van een klacht te vinden. Hoe iemand er zo goed mogelijk mee 
te helpen. Of te kijken hoe iemand er minstens zo goed mogelijk mee kon 
leren leven. Of er misschien zelfs iets door leerde? 
Soms maakte ik fouten, soms deed ik het juist erg goed en alles daar tussen 
in.  
 
Voor mij was een belangrijke waarde de mens die voor me zit zo veel 
mogelijk echt te zien en te horen. Ik deed mijn best ieders eigenheid te 
erkennen.  
Ik voelde me betrokken bij mensen. Leefde vaak mee bij narigheid, verlies en 
wat er juist goed ging.  
Ik heb heel veel geleerd van u als patiënt in mijn werk. Als dokter en ook als 
mens. Daar wil ik u allen voor bedanken. 
 
Het past me nu te stoppen en toch zal ik het werken met jullie en ook mijn 
collega’s enorm missen.  
 
Het doet me erg veel plezier dat Inge Verhaest me gaat opvolgen.  
Ik vind dat zij en Paul de Jong, goede en fijne huisartsen zijn.  
 
Als u dat wilt, stel ik het erg op prijs als u een herinnering aan mij voor me op 
een kaartje zet. U kunt dat bij de assistente af geven.  
Mocht u graag persoonlijk in de spreekkamer afscheid willen nemen kan dat 
ook. 
In de laatste week van november en de eerste week van december (22-11 t/m 
3-12) kunt u een afscheidsafspraak laten inplannen. Dit is dan alleen bedoeld 
voor het afscheid, niet meer voor klachten. 
 
Mocht ik u niet meer zien of spreken, bedank ik u voor het in mij gestelde 
vertrouwen. 
Ik wens u veel goeds toe,  
Lili van Rhijn, huisarts 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


