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Maastricht, december 2020 
 
Onderwerp: Afscheid dokter Verstraete 
 
Beste mevrouw, meneer, 
 
Met deze brief willen we u informeren over het afscheid van onze collega Katrien Verstraete uit onze 
praktijk, dit vanwege haar welverdiende pensioen. Ruim 30 jaar heeft ze met veel passie en humor in 
huisartsenpraktijk De Poort gewerkt. We danken haar voor haar betrokkenheid, collegialiteit, 
creativiteit en enorme werklust. We zullen haar zeker gaan missen.  
 
Inmiddels hebben we gelukkig 2 enthousiaste collega’s gevonden die het werk van Katrien Verstraete 
gaan overnemen. We hebben er alle vertrouwen in dat we met hen binnen ons team u de beste 
kwaliteit van zorg kunnen blijven bieden. 
 
A.M.A. van der Knaap en B.A.J. Plasier, huisartsen 
 

   
Beste mensen,     
           
Per 1 januari 2021 ga ik officieel stoppen als huisarts bij huisartsenpraktijk 
De Poort. (Ik werk nog door tot half februari als waarnemer.)  
 
Ik word net als iedereen een dagje ouder en bereik binnenkort de 
pensioengerechtigde leeftijd. Meer dan 30 jaar heb ik met plezier en 
toewijding in deze praktijk gewerkt.  Ik wil u bedanken voor het 
vertrouwen dat u in mij had en het lief en leed dat u met mij deelde. Ik ga 
dat missen.  
 
Ik ben zeer blij met onze vaste waarnemers drs. Minnaard-Huiban en  
drs. Lepot. Zij zullen u van goede zorgen blijven voorzien.   
 
Het liefste zou ik persoonlijk van u allen afscheid willen nemen, maar dat 
laat deze tijd niet toe.   
 
Het ga u allen goed!  
 
Katrien Verstraete 
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Beste allemaal,  
 
De afgelopen jaren heb ik regelmatig gewerkt in huisartsenpraktijk De 
Poort en velen van u al mogen ontmoeten. Via deze brief zou ik mij 
graag voorstellen aan de mensen die mij nog niet (goed) kennen.  
 
Ik ben geboren en opgegroeid in Maastricht, waar ik ook de opleiding 
tot huisarts heb gedaan. Tijdens het eerste jaar van mijn opleiding heb 
ik als huisarts in opleiding al gewerkt bij huisartsenpraktijk De Poort. 
Dokter Verstraete was toen mijn opleider. Sinds maart 2019 ben ik 
afgestudeerd als huisarts en heb ik in verschillende praktijken in de 
regio gewerkt, waaronder regelmatig bij huisartsenpraktijk De Poort.  
Vanaf 1 januari 2021 zal ik 3 dagen in de week werkzaam zijn in uw 
huisartsenpraktijk. 
 
Als huisarts en als mens vind ik het belangrijk om respect te hebben 
voor elkaar. Ik wil staan voor kwaliteit van zorg in een veilige en open 
sfeer. Ik wil luisteren naar uw verhaal, mijn best doen om u zo goed 
mogelijk te begrijpen en samen met u te zoeken naar oplossingen of 
mogelijkheden.  
 
Ik kijk ernaar uit u te mogen ontmoeten in de praktijk! 
 
Drs. Lepot 
 

  
 

 

   

   
Beste allemaal, 
 
Bij deze wil ik mij aan u voorstellen. Ik ben drs. Minnaard - Huiban. Ik 
kom uit Roemenië en ben na het afstuderen van mijn geneeskunde 
studie in 2001 naar Nederland verhuisd. Ik ben 43 jaar, getrouwd en 
heb 2 kinderen. 
 
Na 4 jaar wetenschappelijk onderzoek gedaan te hebben aan de 
universiteit Maastricht heb ik de huisartsenopleiding in Maastricht 
afgerond. Met plezier heb ik de laatste 7 jaar regelmatig als 
waarnemend huisarts in praktijk de Poort gewerkt. Vanaf 1 januari 
2021 zal ik 2 dagen per week in de praktijk werkzaam zijn. 
 
Ik zie mijzelf als een vriendelijke, geduldige en zorgzame huisarts en wil 
in open gesprek met u zoeken naar een geschikte aanpak voor uw 
klachten en problemen.  
 
Vol vertrouwen en enthousiasme kijk ik er naar uit u in de praktijk te 
zien. 
 
Drs. Minnaard - Huiban 

  
 

 

   

 
 


