
Huisartspraktijk Hurts & Oron 

Drossaardslaan 62 

4143 BD Leerdam 

 

Leerdam, 5 juni 2020 

 

Betreft: overdracht huisartspraktijk aan mevrouw G. Yaldiz-Sahin, huisarts per 1 juli a.s. 

 

Beste meneer/mevrouw, 

 

Na bijna 14 jaar praktijkhouders te zijn geweest, hebben we gezamenlijk besloten, dat de tijd is 
aangebroken om de huisartspraktijk over te dragen.  

De huisartspraktijk zal per 1 juli aanstaande worden overgedragen aan mevrouw G. Yaldiz-Sahin, 
huisarts. Zij zal, als praktijkhouder, de praktijk voortzetten onder de nieuwe naam Huisartsenpraktijk 
het Trefpunt. 

Gordon Oron zal per 1 juli aanstaande de praktijk verlaten. Zijn spreekuren zullen worden 
overgenomen door mevrouw G. Yaldiz-Sahin. 

Gordon Oron zal zich gaan richten op Leefstijlgeneeskunde. Momenteel volgt hij de opleiding tot 
Leefstijlarts, die hij in september 2021 hoopt af te ronden. Eind 2020 zal hij een nieuwe 
Leefstijlkliniek openen. Marc Hurts is begonnen met een studie bedrijfskunde in de gezondheidszorg 
en heeft ervoor gekozen om de verhouding tussen werk en privé meer in balans te brengen. 

Mevrouw Yaldiz-Sahin werkt al met enige regelmaat als waarnemend huisarts in onze praktijk. De 
laatste maanden op de dinsdag en vrijdag. Wellicht heeft u haar al ontmoet. Ze kent de praktijk en is 
derhalve geen nieuw gezicht voor velen.  

Marc Hurts blijft binnen de huisartspraktijk werkzaam als huisarts. Zijn spreekuren blijven, zoals tot 
nu toe gebruikelijk, op de maandag/dinsdag/donderdag en vrijdag.  

De dagelijkse zorg wordt voorgezet zoals u gewend bent. Wij zijn verheugd u te kunnen vertellen dat 
dokter van Proemeren, de vertrouwde assistentes en praktijkondersteuners in de praktijk blijven 
werken.  

De praktijk blijft bereikbaar via het bekende telefoonnummer, de website en MijnGezondheid.net.  

Mevrouw Yaldiz-Sahin kijkt ernaar uit om uw huisarts te mogen zijn en is trots dat ze de praktijk mag 
overnemen. Als huisarts bij ons in de praktijk hebben wij haar vakmanschap en collegialiteit al mogen 
ervaren. Wij vertrouwen haar met overtuiging de huisartsenzorg voor u toe.  

Onderaan deze brief stelt zij zich kort aan u voor. 

 

 



Samenvattend: 

• Huisartspraktijk Hurts en Oron wordt per 1 juli 2020 overgenomen door mevrouw G. Yaldiz-
Sahin, huisarts. 

• De naam van de huisartspraktijk zal worden gewijzigd in Huisartsenpraktijk het Trefpunt. 
• Gordon Oron zal per 1 juli a.s. niet meer werkzaam zijn in de praktijk. 
• Marc Hurts zal per 1 juli a.s. terugtreden als praktijkhouder. Hij blijft wel werkzaam binnen 

de huisartspraktijk. 
 

Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met de praktijk via het bekende nummer: 0345-631515. 
We hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

Tot slot willen wij u, bij deze, graag hartelijk bedanken voor het vertrouwen dat u in ons heeft gesteld 
de afgelopen 14 jaar.  Vanwege de coronacrisis kunnen we helaas geen afscheidsbijeenkomst 
organiseren.  

 

 

Vriendelijke groeten, uw huisartsen, 

 

Marc Hurts    Gordon Oron     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Geachte heer/mevrouw, 

Zoals u heeft gelezen neem ik met plezier per 1 juli 2020 de praktijk over.  

Hierbij wil ik van de gelegenheid gebruik maken om mezelf voor te stellen, maar wellicht heeft u mij 
weleens ontmoet. Ik ben Gülhan Yaldiz-Sahin, huisarts opgeleid in Amsterdam, sinds 5 jaar werkzaam 
als waarnemend huisarts. In de afgelopen periode hebben we nauw samengewerkt met elkaar, dit 
heeft mij de kans gegeven elkaar, de praktijk en Leerdam te leren kennen. Dokter Hurts en Oron 
hebben zich altijd met hart en ziel voor de praktijk en de zorg voor de patienten ingezet en mede 
daarom is het voor mij een fijne praktijk om over te nemen. 

De omgang met de mensen ervaar ik als zeer prettig. Ik voel me gesteund door een hardwerkend 
team. Daarnaast is de omgeving, de Lingestreek, prachtig.  

Ik hecht aan zorg met korte lijnen en wil graag persoonsgericht zorg bieden, waar nodig in 
samenwerking met andere zorgverleners, waarbij toegankelijkheid en een vertrouwensband cruciaal 
zijn. Ik streef naar continu verbetering van de zorg voor de patient en een fijne werkomgeving voor 
mijn werknemers.  

Veel blijft zoals het was. Zo wil ik u de vertrouwde zorg bieden die u de afgelopen jaren gewend bent 
en hanteren we voorlopig dezelfde spreekuur tijden. 

Tot ziens op de praktijk. 

 

Gülhan Yaldiz-Sahin 

 

 

 


