AFSCHEID Ferdinand Schreuder
Onderstaande brief schreef ik u enkele maanden geleden bij wijze
van aankondiging van mijn vertrek en uitnodiging voor een
afscheidsreceptie. Corona kwam daar helaas tussen. Omdat ik veel
patiënten beloofde een afscheid te organiseren en ikzelf net zo goed
als sommigen van u behoefte heb aan een afronding van ons contact
wil ik mijn vertrek toch niet zomaar voorbij laten gaan, hoewel een
grote bijeenkomst er niet meer inzit. Ik zal een aantal dagen in juni
“spreekuur” houden, niet gericht op medische klachten, maar puur
bij wijze van afscheid. U kunt daarvoor telefonisch afspreken.
Ik hoop u en uw gezin dan te ontmoeten.
Ferdinand Schreuder
PS De corona-adviezen zijn nog steeds van kracht: als u ziek bent of verkoudheidsverschijnselen heeft kunt u beter
NIET naar de praktijk komen. Wellicht regelen we dan later nog wat.

Beste mensen
Samen met Wim Wierema kwam ik 35 jaar geleden naar Delft en startten wij huisartsenpraktijk
Händellaan. Vele mensen schreven zich in en velen vertrokken ook weer: ik denk dat ik zo’n
10.000 mensen als patiënt heb gehad: gelukkig niet allemaal tegelijk! Sommige mensen bleven
maar kort , velen toch wel meer dan 20 jaar, een enkeling de volle 35 jaar.
Ik heb veel van u geleerd. Als ziekte en ongeluk míj zullen treffen verwacht ik aan de
voorbeelden die u mij gegeven heeft steun te vinden. Hopelijk is het nog lang niet zover en kan
ik nog nieuwe invulling aan mijn leven gaan geven. Medisch werk zal daarin maar een kleine rol
spelen al wil ik nog wel wat voor de maatschappij betekenen. Ik zal doorgaan als “second
opinion-arts” bij euthanasie en een kleine rol in de huisartsenopleiding blijven spelen en
misschien nog op andere wijze een rol blijven spelen in de gezondheidszorg: ik zal proberen om
samen met anderen (waaronder Wim Wierema) een hospice op te zetten in Pijnacker.
Daarnaast lezen, tuinieren, klussen en doen wat me leuk lijkt om te doen.
Ik kan deze dingen met een gerust hart ondernemen, omdat ik weet dat de collega’s met wie ik
de afgelopen jaren zo fijn heb samengewerkt de praktijk goed of zelfs beter zullen voortzetten: u
bent in goede handen.
Uit ervaringen van collega’s die met pensioen gingen weet ik, dat veel patiënten iets terug willen
doen en dat uiten in de vorm van een cadeautje (wijn, bloemen). Dat is beslist niet nodig: ik ben al
blij als u mij al dat lange wachten in de wachtkamer vergeeft. Als u toch iets wilt geven vraag ik u
een bijdrage te storten op gironr NL45 TRIO 0198100000 van Amnesty International. Ook ben ik blij
als u belangstelling toont om vanaf volgend jaar evt vrijwilligerswerk in dit nieuwe hospice te gaan
verrichten (u kunt uw naam en e-mail adres achterlaten bij de praktijk of tijdens mijn afscheid) . Als
u dat niet persoonlijk genoeg vindt zou ik het leuk vinden als u een gekke, grappige of belangrijke
herinnering aan de praktijk op bijgaand blad schrijft zodat ik daarmee op mijn oude dag nog een
herinnering heb aan de mooie jaren die ik beleefd heb op huisartsenpraktijk Händellaan.
Ferdinand Schreuder

