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ROOSENDAAL

Roosendaal, 15-11-2021
Geachte heer/mevrouw,
Het zit erop. Ik zet er een punt achter. Dokter Knitel gaat met
pensioen.
Er zijn mensen, die vinden dat ik niet mag stoppen. Er zijn mensen, die
denken dat ik al lang gestopt ben en er zijn mensen, die het niet veel
kan schelen en er zijn mensen, die denken Dr Knitel, wie is dat? Zo is
het leven. Maar hoe dan ook; ik ga echt stoppen en wel per 1 januari
2022. Het is nu ruim 37 jaar geleden dat ik begon als jong broekie in de
praktijk van oud-collega W. Roks aan de Laan van België. Ik herinner
me dat nog als de dag van gisteren.
Dat er sindsdien veel is gebeurd en veranderd op allerlei gebied hoef ik
u niet te vertellen.
Ik wil u danken voor het vertrouwen en voor de in het algemeen prettige
relatie voor zover van toepassing.
Ik heb het naar eer en geweten zo goed mogelijk gedaan, dat werken als
huisarts. Dat mensen zomaar vertrouwen in je hebben, heeft me altijd
verbaasd maar was wel fijn en meegenomen. En als het soms op de een of
andere manier niet naar de zin was dan is het fijn dat er meer smaken
zijn in onze praktijk Burgerhout!
Velen van u heb ik in die 37 jaar voorbij zien komen of wel eens met een
huisbezoek "vereerd" en dat voelde eigenlijk altijd als een groot
voorrecht. Velen heb ik zien opgroeien en sommigen ook langer zien
worden dan mezelf. Natuurlijk zijn we samen wat ouder geworden. Ik ben
vanzelfsprekend ook mee gegroeid. Behalve een beetje in de omvang ook
als mens; u heeft mij mede een stuk wijzer gemaakt. Bedankt daarvoor!
Er zijn veel berichten over de zorg in de knel mede door de
Corona-crisis waarin we ons nog bevinden. Ik ben ervan overtuigd dat er
de komende jaren ook weer veel zal veranderen in de zorg; er liggen
uitdagingen in het verschiet, maar ik vertrouw erop dat de huisarts zal
blijven bestaan!
Ik wens u in ieder geval het allerbeste en een zo goed mogelijke
gezondheid!

We zijn er niet in geslaagd om een echte opvolger te vinden voor mij.
Wel kan ik u melden dat vanaf begin januari 2022 mw C. Jacobs 4 dagen
in de week in de praktijk komt werken voor onbepaalde tijd. Ik wil haar
van harte bij u aanbevelen! Zij werkte in 2019 ook al in onze praktijk
als huisarts in opleiding.
Verder werkt ook al enige tijd in de praktijk als vaste waarnemer op de
maandagen dhr S. Boonstra en dat blijft voorlopig zo.
Ten overvloede: de praktijk wordt uiteraard gewoon voortgezet door mijn
gewaardeerde collega's Wesseling, Wouters en van Dis met al onze
assistentes, praktijkondersteuners etc.
Vanwege de onzekere corona situatie zit een afscheidsreceptie er niet
in. Misschien wel goed zo, want ik vind afscheid nemen van u al lastig
genoeg! Maar sommigen van u zal ik nog zien in de komende weken en
anders wellicht later nog eens op een andere manier. Het gaat u nogmaals
allen goed en ik wil u nogmaals hartelijk danken voor het vertrouwen!
Met een hartelijke groet,
Hugo Knitel

