
        
 
 

 
 

   
     

   Arnhem, mei 2020 
Beste mevrouw/meneer, 
 
U ontvangt deze brief omdat er een belangrijke verandering komt in onze praktijk. Per 1 juli 2020 
neemt Henrike Oosterop afscheid van de praktijk. Haar werk als huisarts zal worden overgenomen 
door Fimke Bloemhof. Zij is mogelijk een bekende voor u omdat zij al vaker in de praktijk heeft 
gewerkt als vervangster in periodes van ziekte en vakantie.  
Fimke zal op maandag, woensdagochtend en donderdag werken. 
Barbara Metselaar blijft op dinsdag, woensdag en vrijdag werken. 
Vanwege de maatregelen rondom het Coronavirus zal er helaas geen persoonlijk afscheid van 
Henrike mogelijk zijn. Wilt u toch schriftelijk afscheid van haar nemen, dan kunt u een bericht in de 
verzamelbox bij de balie doen of met de post sturen ‘t.a.v. afscheid Henrike Oosterop’. Hieronder 
volgt een persoonlijk woord van Henrike Oosterop en stelt Fimke Bloemhof zich aan u voor. 
 
Henrike Oosterop 
Voor u komt dit bericht waarschijnlijk onverwacht. Voor mij is dit het resultaat van een langdurig 
persoonlijk proces met veel afwegingen. Deze beslissing was niet makkelijk. Ik verwacht en hoop 
hierdoor meer tijd en energie voor mijn gezin vrij te kunnen maken. 
De afgelopen jaren heb ik velen van u op een bijzondere manier mogen leren kennen. Graag wil ik u 
dan ook danken voor uw vertrouwen in mij. Het contact met u en met mijn collega’s binnen de 
praktijk zal ik zeker gaan missen. Ik heb er alle vertrouwen in dat u bij Barbara Metselaar en Fimke 
Bloemhof in goede handen zult zijn. 
Ik wens u alle goeds, 
Henrike  
 
Fimke Bloemhof 
In de afgelopen jaren heb ik al meermalen met veel plezier in de praktijk gewerkt. Ik zie er dan ook 
naar uit om een vast onderdeel van het team te mogen gaan vormen.  
Sinds 2004 ben ik werkzaam als huisarts. Aanvankelijk heb ik een aantal jaren in Leiden en omstreken 
gewerkt, waar ik ook ben opgeleid. Daarna heb ik gedurende 7 jaar in Zweden gewoond en gewerkt, 
een bijzondere ervaring! Sinds 2014 woon ik met mijn man en twee kinderen in Oosterbeek en ben ik 
in de regio Arnhem werkzaam. Samen met het fijne team van de huisartsengroepspraktijk hoop ik 
een vertrouwd aanspreekpunt voor u te worden en u te kunnen bijstaan bij gezondheidsvragen of 
medische problemen. 
Fimke  
 
 
Met vriendelijke groet,        
Barbara Metselaar, Henrike Oosterop en Fimke Bloemhof 
 


