
 

 

 

 

 

Betreft: vertrek de heer S. Linnebank 

 

Amsterdam, 23 september 2021 

 

Beste patiënt, 

 

De afgelopen periode is uw huisarts StevenLinnebank wegens persoonlijke omstandigheden afwezig 
geweest. Inmiddels is bekend geworden dat hij niet zal terugkeren op het gezondheidscentrum. In de 
bijlage treft u zijn afscheidsbericht aan u. 

Wat betekent zijn vertrek? 

Wij realiseren ons dat Steven Linnebank voor velen van u een vertrouwd persoon was en dat het 
vertrek als een verrassing/ schok komt. We hopen dat de volgende informatie u een beetje 
geruststelt. 

Het gezondheidscentrum gaat zo snel mogelijk een vacature uitzetten om een nieuwe collega te 
vinden die de praktijk van de heer Linnebank kan overnemen. Zodra deze nieuwe collega gevonden 
is, ontvangt u van onze een brief met alle informatie. 

Voor de tussenliggende periode hebben we dokter Lenthe Lodder bereid gevonden om de praktijk 
voor 3 dagen per week over te nemen. Zij werkt vanaf oktober op de dinsdag, woensdag en 
donderdag.  

Voor de andere dagen zult u in waar nodig geholpen worden door de collega huisartsen van het 
centrum. 

Helaas is het niet mogelijk een afscheidsreceptie te organiseren. Om u toch in de gelegenheid te 
stellen hem nog iets te zeggen of te bedanken voor de afgelopen jaren, stellen we het volgende voor: 
Indien u een kaartje of andere attentie voor hem hebt, kunt u dit op het centrum afleveren of naar 
ons toesturen. Wij zullen ervoor zorgen dat dit hem bereikt. 

Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Team gezondheidscentrum Helmersstraat 



Amsterdam, 17 september 2021 
 
 
Afscheid 
 
Hierbij wil ik je meedelen dat ik als huisarts vertrek van Gezondheidscentrum Helmersstraat. 
 
Twaalf en een half jaar heb ik met veel voldoening en enthousiasme gewerkt op de 
Helmersstraat en ik ga me nog vele jaren voor patiënten blijven inzetten.  
 
Ik heb het volste vertrouwen dat mijn collega’s op Gezondheidscentrum Helmersstraat de 
zorg voor jou op een goede manier zullen voortzetten. 
 
Dank voor het vertrouwen dat je in me hebt gehad, alle jaren waarin ik je huisarts mocht 
zijn.  
 
Steven Linnebank  
 
 
 
 
VOOR HET EERST 
 
Wie dicht die valt 
verliest zijn evenwicht 
de horizon raakt verticaal 
je laat je vallen door de taal 
 
zoals het vogeljong het nest verlaat 
de val begint, de grond laat komen 
totdat zijn vleugels voor het eerst 
hem vangen  
vangen jou 
je woorden  
 
Fetze Pijlman 
 

 

  


