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Beste heer en/of mevrouw,  
 
zoals u al heeft kunnen lezen in de brief van uw huisartsen, dokter Hendriks en dokter van 
Ankeren, zullen zij per 1 juli stoppen met hun praktijk. De praktijk zal dan worden overgedragen 
aan ons. In deze brief willen wij ons, als uw nieuwe huisartsen, graag voorstellen. 
 
 
Wie zijn wij? 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Twee nieuwe huisartsen, wij kunnen ons voorstellen dat het voor u best wennen kan zijn. Voor ons 
blijven de kernwaarden van de praktijk hetzelfde als voorheen:  laagdrempelige, bereikbare en 
persoonlijke huisartsenzorg waarbij er een goede samenwerking bestaat met andere hulpverleners 
in de wijk en met de specialisten uit het ziekenhuis. Samen met u zullen wij er altijd naar streven 
een goede oplossing te zoeken, die aansluit bij uw behoefte.  
 
Wij zullen uiteraard proberen de overdracht voor u als patiënt zo soepel mogelijk te laten verlopen, 
een goede communicatie naar u toe vinden we hierin zeer belangrijk. Om u zo goed mogelijk te 
kunnen helpen zullen er per 1 juli twee veranderingen plaatsvinden. 
Ten eerste zal het inbelspreekuur vervangen worden door een terugbelspreekuur. Dat wil zeggen 
dat de huisarts u terugbelt tussen 12.00 en 14.00. Hierdoor kunnen wij vooraf uw dossier 
doorlezen. Niet alleen zijn wij nieuw voor u, maar u bent ook nieuw voor ons. 
Voor het maken van een afspraak op het terugbelspreekuur, kunt u bellen met de praktijk. Wij 
zullen u dan ook vragen het nummer door te geven waarop u bereikbaar bent. 
 

Mevr. W.Y. Chung  
werkzaam op maandag, woensdagochtend, donderdag en vrijdagochtend.  
 

Mijn naam is Wai Yanda Chung en ik ben sinds 5 jaar met veel plezier werkzaam 
als huisarts. Opgegroeid in Nijmegen en inmiddels alweer 17 jaar wonend in 
Utrecht, samen met mijn partner en 2 kinderen van 4 en 2 jaar. Voor de 
huisartsopleiding heb ik ervaring opgedaan bij de kindergeneeskunde, 
revalidatiegeneeskunde en spoedeisende hulp. Het is een voorrecht om de 
praktijk over te kunnen nemen en hopelijk raken we snel vertrouwd met elkaar. 

Dhr. P.K. Lam 
werkzaam op dinsdag, woensdag, donderdagochtend en vrijdag. 
 

Mijn naam is Khanh Lam en ben 37 jaar. Ik ben opgegroeid in Kerkrade en  
heb geneeskunde gestudeerd in Utrecht. Na mijn studie ben ik een aantal jaar 
werkzaam geweest op de Spoedeisende Hulp, cardiologie en interne 
geneeskunde in het ziekenhuis. Ik ben nu 7 jaar huisarts en heb de afgelopen 
5 jaar met veel plezier als vaste invaller gewerkt in de huisartsenpraktijk van 
dokter Salmanboer. 



 

 

Ten tweede zal u een vaste huisarts toegewezen krijgen, zodat u een vast aanspreekpunt heeft in 
de praktijk. U zal in het begin ingedeeld worden middels achternaam. Zo zal dokter Lam de vaste 
arts zijn van namen beginnend van A t/m L en dokter Chung van M t/m Z. Uiteraard kunt u zelf in 
de loop van de tijd uw voorkeur aangeven.  
Dokter Krul zal werkzaam blijven op de maandag en dinsdag. Ons team van doktersassistenten en 
praktijkondersteuners blijft onveranderd. 
 
 
Mocht u na deze brief nog vragen hebben, stel ze dan gerust. Wij staan voor u klaar!  
 
Met vriendelijke groet,  
 
Wai Yanda Chung en Khanh Lam 
 


