
 

       

Datum: 7 januari 2022 
Onderwerp: vertrek mevrouw J. Peters 

 

Beste patiënten, 
 
Recentelijk heeft uw huisarts Janneke Peters aangegeven een nieuwe werkplek te hebben aanvaard 
elders.  
Hieronder vindt u haar bericht: 
 
Met pijn in mijn hart wil ik jullie meedelen dat ik het gezondheidscentrum ga verlaten. De reden is dat 
de lange reistijd mij (en mijn gezin) op begint te breken. De afgelopen jaren heb ik met ontzettend 
veel plezier in de Helmersbuurt gewerkt. Ik vind het ontzettend jammer dat ik jullie huisarts niet meer 
zal zijn. Gelukkig hebben wij een fijne nieuwe collega gevonden die mijn plaats zal innemen.  
Ik wil jullie bedanken voor het vertrouwen dat jullie in mij hebben gehad en wens jullie het allerbeste 
en een goede gezondheid in de toekomst. 
 
Hartelijke groeten, 
Janneke Peters 
 
Wat betekent haar vertrek? 
Wij realiseren ons dat Janneke Peters 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. 
We hebben een fijne nieuwe collega gevonden die de praktijk van Janneke Peters wil overnemen: 
Stannie van den Ende. Zij zal per 1 februari starten bij ons gezondheidscentrum. Haar werkdagen 
zullen worden: maandagmiddag-avond, dinsdag, donderdagmiddag en vrijdag. 
 
Helaas is het vanwege de huidige Covid-19 maatregelen niet mogelijk een afscheidsreceptie te 
organiseren voor Janneke. Om u toch in de gelegenheid te stellen haar nog iets te zeggen of te 
bedanken voor de afgelopen jaren, stellen we het volgende voor: Indien u een kaartje of andere 
attentie voor Janneke hebt, kunt u dit op het centrum afleveren of naar ons toesturen. Wij zullen 
ervoor zorgen dat dit haar bereikt. 
 



 

 
Uw nieuwe huisarts mevrouw Stannie van den Ende stelt zich hieronder aan u voor; 

 

Sinds januari 2021 ben ik afgestudeerd huisarts waarna ik als waarnemer op verschillende plekken in 

en rondom Amsterdam heb gewerkt.  

Met veel plezier start ik per 1 februari 2022 als vaste huisarts bij de SAG Helmersstraat. Het mooie 

aan het huisartsen vak vind ik de persoonlijke en langdurige band die je met je patiënten opbouwt. 

Door de diversiteit aan mensen en ziektebeelden die je tegenkomt is geen dag hetzelfde. Graag ga ik 

samen met u op zoek naar de oorzaak van de klachten met de daarbij meest passende behandeling.   

Aandachtsgebieden waarin ik me extra heb gespecialiseerd: gynaecologie, psychosociale 

problematiek en kleine chirurgische verrichtingen. 

 
Wij vinden het natuurlijk jammer dat Janneke ons gaat verlaten per 1 feb, we wensen haar natuurlijk 
veel werkplezier in haar nieuwe werkomgeving. We zien de samenwerking met Stannie vol 
vertrouwen tegemoet en verwachten dat u in Stannie van den Ende ook een fijne huisarts vindt! 
 
Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. 
 
Met vriendelijke groeten, 
Team gezondheidscentrum Helmersstraat 


