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Geachte mevrouw, heer, 

U krijgt deze brief omdat u patiënt was van dokter Frank ten Hove. Zoals u weet, heeft hij zijn 

werkzaamheden neer moeten leggen omdat hij een hersentumor kreeg. Op 30 september jl. is hij 

aan de gevolgen van deze ziekte overleden. Wij zijn verdrietig door het verlies van een heel fijne 

collega en een goede dokter.  

Tijdens de periode van ziekte en ook na zijn overlijden hebben veel mensen kaarten, berichten en 

bloemen gestuurd. Namens zijn familie en namens de praktijkmedewerkers willen we u hartelijk 

danken voor uw medeleven. 

 

Dokter Marianne Reichmann neemt een groot deel van de waarneming van de praktijk van dokter 

Ten Hove op zich. Wij zijn blij dat Marloes Stam inmiddels ook is gestart in de praktijk. Zij zal samen 

met Marianne zorg dragen voor u. Marloes was een aantal jaren geleden al als huisarts in opleiding 

werkzaam in het Medisch Centrum Nijverdal (bij de Aesculaap) en is dus al bekend met de manier 

van werken in onze praktijk.  

Dokter René van den Dijk heeft de afgelopen maanden meegeholpen met de waarneming. Wij zijn 

blij dat hij dit zal blijven doen nu Marianne Reichmann met zwangerschapsverlof is. 

Gedurende het zwangerschapsverlof van Marianne Reichmann kunt u terecht bij de dokters Stam 

(maandag en vrijdag) en van den Dijk (woensdag en donderdag).  Natuurlijk kunt u door één van de 

andere dokters geholpen worden als zij beiden afwezig zijn. Vanaf 5 februari 2018 zullen de dokters 

Reichmann en Stam de praktijk gezamenlijk onder hun zorg houden. 

Wij willen u vragen om bij een ziekenhuisbezoek de naam op uw ponsplaatje te laten wijzigen in 

dokter Reichmann.  

We hopen u met deze brief voldoende te hebben geïnformeerd. Bij vragen staan wij u uiteraard 

graag te woord.  

Met vriendelijke groet, 

J.A. van Soest, W. Veerman, J.W.M. Schellekens, H.B. Veenema en J.I. Greven. 


