
 

 

 
 
Geachte patiënt van Co-Med praktijk Breda, 
 
De afgelopen periode heeft u via brief en media allerlei informatie gekregen over de praktijk.  
Informatie die soms misleidend was en niet op feiten gebaseerd.  
Via dit bericht willen we u precies informeren over de stand van zaken.  
Feit is dat de praktijken reeds langere tijd door Co-Med worden beheerd.  
 
De huisartsen Pelgrom, van der Steen en Stoopendaal hebben Co-Med lange tijd geleden gevraagd 
om de praktijk over te nemen in het kader van hun aanstaande pensioen.  
Zij kozen voor Co-Med, omdat het vinden van een opvolger ontzettend moeilijk is. Dat geldt voor veel 
plekken in Nederland, maar zeker in de regio Breda.  
 
Co-Med is deze uitdaging aangegaan en probeert voor u de zorg zo goed mogelijk vorm te geven.  
Feit is ook dat per 1 juli deze huisartsen daadwerkelijk met pensioen zijn gegaan.  
Het is tevens een feit dat in de zomervakantie in heel Nederland, en zeker in de regio Breda, 
huisartsenpraktijken dun bezet zijn. Want ook huisartsen en hun personeel willen graag vakantie 
hebben.  
 
Is er dan geen dokter voor u beschikbaar in onze praktijk? 
Nee, helaas is die suggestie gewekt in de berichtgeving, maar is feitelijk onjuist.  
Er is in de komende periode wel degelijk bezetting in de praktijk. 
Dat is niet in de omvang en hoeveelheid die we graag zouden willen en die we nodig hebben om 
iedereen van zorg te voorzien.  
 
Echter, vanuit ons centrum in Amsterdam wordt extra ondersteuning geboden. Er zijn extra dokters-
assistenten uit Amsterdam, die inspringen om de praktijk goed bereikbaar te houden.  
En er zijn spreekuren met een video arts ter beschikking, die u voor sommige klachten prima op 
afstand kunnen helpen. Op veel plekken in Nederland is aangetoond, dat video spreekuren een prima 
aanvulling zijn op de zorg in de praktijk.  
 
Dus u kunt bij ons terecht voor huisartsenzorg.  
 
En tegelijk is het in de zomerperiode dunner bezet, zoals in vele praktijken in de regio.  
Daarin verschilt Co-Med niet van andere praktijken.  
Wij werken heel hard en investeren op grote schaal om de bezetting zo snel als mogelijk, groter te 
maken.  
 
Wij vinden het heel jammer dat er berichtgeving is geweest die u mogelijk ongerust heeft gemaakt. 
Wij hopen dat dit bericht helpt om u meer duidelijkheid te geven.  



 

 

 
 
Wij wensen u een gezonde zomer en staan voor zo veel mogelijk voor u klaar, om u zorg aan te 
bieden als u het nodig heeft. 
 
Tenslotte, wij snappen dat u mogelijk toch nog vragen heeft en wij zullen u via de website 
www.comedbreda.nl doorlopend blijven informeren over de ontwikkelingen.  
 
Wij hebben begrip dat u de behoefte heeft om de praktijk te bellen, echter hebben wij helaas 
moeten constateren dat afgelopen week de lijnen niet goed bereikbaar waren voor mensen met 
medische klachten. Wij vragen u hiermee rekening te houden. 
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