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UITNODIGING voor AFSCHEID en KENNISMAKING
Utrecht, 28 mei 2018
Geachte mevrouw, mijnheer,
Na 14 jaren in Gezondheidscentrum de Brug als huisarts werkzaam te zijn geweest ga ik met ingang van
1 juli a.s. stoppen. Dank zij een goed team met wie ik heb mogen samenwerken en dank zij een fijne
patiëntenpopulatie, u allen, heb ik mijn werk altijd met plezier kunnen doen. Ik heb besloten dat het tijd is
geworden om wat rustiger aan te gaan doen en de praktijk over te dragen aan mijn opvolger, dokter
Shafiq Alikhil. Vanaf september 2017 werkt hij al in de praktijk, aanvankelijk één dag en vanaf januari
j.l. 2 dagen in de week, zodat een aantal van u hem al heeft leren kennen. Dokter Alikhil is een gedreven
en uitstekende huisarts aan wie ik de praktijk met een gerust hart kan overdragen. Ook zal er een
vrouwelijke huisarts komen werken, Marieke van Wezel.
Ik wil u bedanken voor het vertrouwen dat u in mij gesteld heeft en ik wil u dan ook uitnodigen om
afscheid te komen nemen en tegelijkertijd kennis te komen maken met dokter Alikhil.

Hiervoor bent u van harte welkom OP ZATERDAG 30 juni 2018,
van 14.00 - 16.00 uur, op Gezondheidscentrum De Brug, 1ste etage.
De huisartsen Alikhil en Van Wezel zullen zich hieronder kort aan u voorstellen.
Huisarts S. Alikhil:
Mijn naam is Shafiq Alkhil, ik ben ruim 6 jaar huisarts, ik ben getrouwd, ik heb drie kinderen, een zoon
en twee dochters.
In 2007 heb ik mijn artsendiploma behaald aan de Universiteit van Utrecht, daarna heb ik gedurende een
periode van twee jaar gewerkt als arts-assistent spoedeisende hulp, arts-assistent interne geneeskunde en
cardiologie in het Lukas ziekenhuis in Apeldoorn.
Sinds maart 2012 ben ik werkzaam als huisarts in Utrecht. Mijn ambitie en keuze voor het worden van
huisarts ligt met name in de veelzijdigheid, laagdrempeligheid en kwalitatief goede zorg.
Mijn speciale interesse gaat uit naar Diabetes Mellitus, Hart en vaatziekten, ouderengeneeskunde, kleine
chirurgische ingrepen, Injecties in de gewrichten en psychosociale begeleiding.
Huisarts Marieke van Wezel:
Mijn naam is Marieke van Wezel en ik werk sinds 7 jaar met heel veel plezier als huisarts.
Vanaf augustus a.s. werk ik op maandag en woensdag in de praktijk van dokter Alikhil.
Mijn studie geneeskunde heb ik gevolgd in Groningen en korte periodes in West-Afrika en op Curaçao.
Voordat ik huisarts werd heb ik gewerkt bij de gynaecologie, kindergeneeskunde en op de spoedeisende
hulp.
Ik hou o.a. van reizen en hardlopen en ben moeder van twee kinderen.
Ik kijk er naar uit om het team bij de Brug te komen versterken. Wellicht tot ziens op de praktijk!
Met vriendelijke groet,
Trezie Aarns, huisarts

Shafiq Alikhil, huisarts
Marieke van Wezel, huisarts

