
Vleuten, december 2021 
 
Beste allen,        
 
Wij willen jullie graag op de hoogte stellen van een aantal grote veranderingen 
die gaan plaatsvinden in onze Huisartsenpraktijk Bronkhorst. 
 
Allereerst heeft Ernst Scheele, huisarts,  besloten om met (zijn welverdiende) 
pensioen te gaan. In de bijgevoegde brief beschrijft hij hoe en wanneer hij dit 
afscheid vorm gaat geven.  
 
Tevens waren we al lang bezig een gezondheidscentrum te realiseren. Doordat 
dit veel langer op zich liet wachten dan gedacht , valt nu het pensioen van Ernst 
Scheele samen met de verhuizing naar het nieuwe pand op het dorpsplein. 
 
Het heeft veel voeten in de aarde gehad, maar nu komt het er toch echt van:  
 

 Maandag 17 en dinsdag 18 januari  2022 gaan we daadwerkelijk verhuizen. 
Voor spoed kunnen jullie deze 2 dagen terecht bij 1 van de andere 
praktijken in Vleuten. De mensen met de achternamen A t/m K kunnen 
naar huisartsenpraktijk Klein Alenvelt. De mensen met achternamen L t/m 
Z kunnen naar huisartsenpraktijk Drost. 

 Huisartsenpraktijk Bronkhorst opent zijn ‘nieuwe’ deuren op woensdag 19 
januari 2022 op het Dorpsplein 3c te Vleuten. We zullen er dan voor het 
eerst spreekuur houden. 

 
Huisartsen Carien Tibosch en Jorden Moorlag gaan door met de praktijk als 
praktijkhouders. Natuurlijk gaan onze trouwe assistentes mee, Marga en José, 
evenals onze praktijkondersteuners Gerda, Annelie en Renie. Misschien ten 
overvloede: wij behouden dus onze eigen praktijk, met de eigen bekende 
gezichten (maar zonder huisarts  Ernst Scheele).  
 
Vanaf december 2021 hebben wij wel 1 nieuwe gezicht: Rianne. Zij wordt vanaf 
januari 2022 onze praktijkmanager en zal wat meer achter de schermen, ons 
ondersteunen. 
 
Andere disciplines komen ook in het nieuwe pand, zoals Centrum voor 
fysiotherapie en manuele therapie Vleuten (tot nu toe gevestigd aan de Pastoor 
Ohllaan), diëtiste Ukie Harkema, apotheek Vleuten, laboratorium Saltro, Rondom 
podotherapeuten, logopedie Lutters en het Buurtteam Vleuten. Korte lijntjes met 
deze disciplines kunnen behulpzaam zijn bij het verlenen van de zorg aan de 
Vleutense patiënt. 
 



Op zaterdag 26 maart zal er een openingsfeest worden georganiseerd, waar een 
ieder die graag het pand eens wil bekijken, welkom is. Meer informatie wat 
betreft tijden en evt. coronamaatregelen volgen op onze website en in de praktijk.  
 
Tot slot nog een andere verandering:  
Al lange tijd horen wij klachten dat het op het telefonische (inbel)spreekuur soms 
zo druk is. Om hier gehoor aan te geven, hebben wij besloten om het opvragen 
van uitslagen en het bespreken van korte vragen anders te gaan organiseren:   

 Sommige vragen die u heeft kunnen door een andere manier van 
verwerking van postuitslagen (zoals bv. bloedonderzoek of röntgenfoto’s) 
direct door de assistente telefonisch, middels e-consultatie of aan de balie 
worden beantwoord.  

 Verder kunt u e-consulten sturen aan de huisarts voor het opvragen van 
uitslagen of het stellen van vragen, middels uw account (en e-mails voor 
kinderen t/m 15 jr).  

 Daarnaast gaan we met een terugbelspreekuur werken waarbij de huisarts 
of de assistente (na overleg met de huisarts) u tussen bepaalde tijden of 
aan het eind van de dag terugbelt.  

 
We hebben er veel zin in om in het nieuwe pand verder te gaan, met meer ruimte, 
intensievere (multidisciplinaire) samenwerking en een pand en werkwijze 
gemoderniseerd naar de huidige maatstaven.  
 
We hopen dat jullie het daar ook fijn gaan vinden! 
 
En alvast fijne feestdagen! 
 
Met vriendelijke groet,  
 
Carien Tibosch en Jorden Moorlag, huisartsen 
Marga en José, assistentes 
Gerda, Annelie en Renie, praktijkondersteuners 
Rianne, praktijkmanager  
 
Huisartsenpraktijk Bronkhorst, per 19-01-2022: 
Dorpsplein 3C 
3451 BK  Vleuten 
030-6771202 
praktijk@huisartsenpraktijkbronkhorst.nl 


