
Geachte patiënten,

Via deze brief willen wij u op de hoogte brengen van een verandering in onze 
huisartsenpraktijk ‘Huisarts Amsterdam Oost’. 
Jouke Göddeke heeft besloten dat zij gaat stoppen als huisarts per 1 mei van dit jaar. Zij zal 
worden opgevolgd door Sonja Bons. 
Hieronder zal Jouke Göddeke haar vertrek toelichten en zal Sonja Bons zich aan u 
voorstellen als nieuwe huisarts.

 
Lieve mensen,

Met pijn in het hart heb ik besloten dat het praktijkhouderschap op dit moment te veel van 
mij vraagt en dat het beter is als ik een stapje terug doe. Ik wil u heel hartelijk danken voor 
het vertrouwen dat ik de afgelopen jaren heb mogen ontvangen. Ik ben met veel plezier uw 
huisarts geweest. Ik wens u heel veel goeds toe en draag u over aan de vertrouwde handen 
van mijn collega Sonja Bons.

Met warme groet,

Jouke Göddeke 

Beste patiënten,

Tot mijn grote verdriet moet ik afscheid nemen van Jouke Göddeke. De reden daarvan leest 
u hierboven. Voor mijzelf komt dit in een toch al turbulente tijd door ziekte en behandelingen 
voor kanker. Ik ga echter nog even door en word hierin bijgestaan door Mattanja Dirks, mijn 
gewaardeerde waarnemer en de rest van mijn team. Ik ben erg getroffen door alle blijken 
van medeleven en waardering van vele patiënten.
In Sonja Bons heb ik een gewaardeerde nieuwe partner gevonden die veel ervaring, een 
uitstekende kennis en een open houding heeft en die opkomt voor haar patiënten.
Wij zullen de praktijk op de gebruikelijke wijze samen voortzetten en ik hoop zelf na mijn 
behandeling weer wat meer zichtbaar te zijn in de praktijk en ook op de achtergrond te 
opereren als steun voor mijn team.

Herman Garretsen



Hallo beste mensen, 

Met begrip voor bovenstaande volg ik per 1 mei 2021 Jouke Göddeke op als 
medepraktijkhouder samen met Herman Garretsen. Vanaf januari ben ik reeds met plezier 
werkzaam als waarnemend huisarts bij huisartsenpraktijk ‘Huisarts Amsterdam Oost’.
Het belangrijkste vind ik dat iedereen zichzelf kan zijn en hierom wil ik u graag 
persoonsgerichte zorg geven. Ik ben benieuwd u te leren kennen en zal u als huisarts zo 
goed mogelijk proberen te helpen bij alle kleine en grote medische problemen en vragen die 
u tegenkomt in het leven, samen met mijn collega’s Herman Garretsen, Mattanja Dirks en de
overige mensen van ons team.

Hartelijke groet,

Sonja Bons


