
Beste lezer,
Het afgelopen jaar is er onrust geweest over het bedr�f Quin en Quin Dokters. In 2019 hebben w� de 
keuze gemaakt met hen samen te gaan werken om zodoende samen de digitalisering binnen de 
huisartsenzorg te ontdekken. Ondanks dat w� een volledig onafhankel�ke prakt�k z�n gebleven, bleek 
de keuze voor een gezamenl�ke naam wat lastig.

Dat heeft ons doen besluiten om vanaf januari ‘22 een nieuwe naam aan te nemen. Helaas is dit 
niet de eerste keer dat w� w�zigen van naam. We beseffen en begr�pen dat dit besluit voor jou als 
patiënt lastig en ingr�pend kan z�n, alsmede voor ons zelf en ons team. W� hebben dit besluit echter 
weloverwogen genomen en denken dat dit voor alle part�en de beste oplossing is.

De naam die wij vanaf januari 2022 dragen is ‘Wij huisartsen’. We hebben deze naam met veel 
zorg gekozen en z�n er ontzettend trots op. Dit is het logo dat je vanaf die periode op de gevel zult zien:

In een later stadium vertellen we je meer over de visie en missie en de pay-off ‘cirkel van zorg’. 
Op dit moment is het voor ons het meest belangr�k je zo goed mogel�k te informeren over de stappen 
die we de komende periode gaan zetten. Graag willen we verduidel�ken dat er binnen onze 
prakt�kvoering niets veranderd.

Wat gaat er veranderen? 

- Voorlopig verandert er voor jou als patiënt niets. W� zorgen ervoor dat de website en de e-mailadressen 
op de juiste manier t�del�k worden doorgestuurd. Ook afspraken maken bl�ft online op dezelfde manier 
werken.

- Langzaam zullen we stapsgew�s onze naam overal aanpassen. Dat betekent dat je t�del�k soms onze 
nieuwe, en soms onze oude naam zult zien. We gaan er vanuit dat we eind december overal onze nieuwe 
naam communiceren.

- Al onze locaties kr�gen een nieuw logo. 

Heb je vragen? Stuur ons een mail! marketing@quin-vathorst.nl

W� danken je voor je begrip en flexibiliteit.

Hartelijke groet,  
Felix, Harold & Marloes
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