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Na bijna 30 jaar huisartsenpraktijk, nu met pensioen
Veel mensen in Spijkenisse kennen Janneke Piepenbroek, praktijkondersteuner van
huisartsenpraktijk Careyn Goudenregenplein. Vanwege haar pensionering neemt zij op
7 september afscheid van haar patiënten. Vanaf 1983 is zij werkzaam in de
huisartsenzorg; eerst als doktersassistente bij gezondheidscentrum Careyn De Akkers,
later in de praktijk van huisartsenechtpaar IJzerloo en nu praktijk Careyn
Goudenregenplein.
Janneke is een fenomeen in Spijkenisse; zij heeft zich altijd met passie ingezet voor de
chronische patiëntenzorg en als het nodig was stapte ze in haar auto om de patiënten thuis
te bezoeken. In al die jaren heeft ze met vele patiënten een sterke band opgebouwd en
zich met hart en ziel gewijd aan de diabeteszorg, aan kwetsbare ouderen en mensen met
longproblemen.
Ook al gunt iedereen haar een mooi pensioen, menig patiënt zal haar enorm missen:
"Janneke is voor mij zo vertrouwd; ze kent mijn hele levensgeschiedenis" zo vertelt een
mevrouw in de wachtkamer. "Als ik bij Janneke ben hoef ik eigenlijk niks te vertellen, ze
ziet al aan me hoe ik me voel". De patiënt naast haar, knikt heftig: "ik heb de tissues al
klaar staan, want ik zal haar enorm missen. Beide dames kennen inmiddels de opvolger van
Janneke, praktijkondersteuner Banu Cakir. "We hebben het volle vertrouwen in Banu, maar
je hebt toch even tijd nodig om weer een band op te bouwen.
Janneke gaat samen met haar man reizen, genieten van haar kleinkind en tot rust komen
na een loopbaan van bijna 30 jaar. Op 7 september is er een afscheidsreceptie in Careyn
De Marckenburgh van 15.30 tot 18.00 uur.
Meer informatie
Careyn is een actieve maatschappelijke onderneming die zich inzet voor de gezondheid en
het welzijn van onze klanten, jong en oud, gezond of kwetsbaar. Als het nodig is, staan
onze vakbekwame en betrokken medewerkers klaar om hulp en ondersteuning te bieden.
Samen met andere zorgverleners, vrijwilligers, mantelzorgers en buurt- en wijkbewoners.
Persoonlijk en altijd dichtbij, want samen werkt het beter.
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