
 

Dodewaard, 01-04-2022 

Geachte heer/mevrouw, 

Met groot genoegen nemen wij per 1 april 2022 Huisartsenpraktijk Dodewaard over van 

onze collega’s, huisartsen dhr. Giesen en mw. Corten. Een deel van u zal ons al kennen 

aangezien wij de afgelopen jaren al werkzaam waren in de praktijk. Omdat dit niet voor 

iedereen het geval is en omdat kennismaken in deze tijd toch anders gaat dan we gewend 

zijn, zullen wij ons middels deze brief alvast introduceren. Wij kijken uit naar een prettig 

en langdurig contact met u. Voor vragen zijn we altijd bereikbaar, wellicht tot ziens in de 

praktijk.  

Met vriendelijke groet,  

Huisartsen: 

Marloes van de Sant-van Deelen, BIG-nummer: 59912315201 

Rianne Hop-de Groot, BIG-nummer: 19066867201 

Daan Rohof, BIG-nummer: 39917479601 

Huisarts Rianne Hop-de Groot 

 

Voor de meesten van u ben ik een bekend gezicht in de huisartsenpraktijk. Al sinds 2012 

werk ik in de praktijk. In eerste instantie als huisarts in opleiding, maar een jaar later ben 

ik als vaste huisarts in de praktijk komen werken. Ik ben opgegroeid in Nijkerk, een klein 

stadje op de Veluwe. In eerste instantie heb ik in Nijmegen Biomedische 

Gezondheidswetenschappen gestudeerd, maar Geneeskunde trok mij ook, dus na mijn 

eerste studie ben ik verder gegaan met Geneeskunde. In 2006 ben ik afgestudeerd en heb 

ik eerst ervaring opgedaan in de gynaecologie en de psychiatrie. In 2009 ben ik gestart 

met de huisartsenopleiding in Nijmegen. In deze periode heb ik 2 kinderen gekregen. 

Inmiddels woon ik al weer heel lang in Elst gld samen met mijn man en onze kinderen. 

Direct toen ik in Dodewaard kwam werken voelde ik mij thuis. Het werken in een dorp en 

het ‘ons kent ons’ vind ik heel belangrijk. De band die ik met u als patiënt heb opgebouwd 

is voor mij heel waardevol.  

 



Huisarts Daan Rohof 

Oorspronkelijk opgegroeid in een dorp in Noord-Brabant, streek ik in 2006 in Nijmegen 

neer voor mijn studie Geneeskunde. Hier woon ik sindsdien, inmiddels met mijn vriendin 

en zoon. In 2013 studeerde ik af als arts, waarna ik anderhalf jaar werkte bij de afdeling 

chirurgie in het ziekenhuis. Het huisartsenvak trok mij echter het meest vanwege het 

diverse, allesomvattende en persoonlijke aspect. Van 2015 tot 2018 volgde ik de 

vervolgopleiding tot huisarts. De afgelopen jaren heb ik met veel plezier gewerkt als 

waarnemend huisarts voor verscheidene praktijken. Hierdoor ontwikkelde ik een 

duidelijke voorkeur om uiteindelijk te werken in een dorpsomgeving. Ook werd voor mij 

de behoefte groter om zelf praktijkeigenaar te worden, om zo een nog langduriger en 

persoonlijker contact op te bouwen met een vaste groep patiënten.  

Ik ben zeer blij dat dit op deze mooie plek in Dodewaard kan, waar ik tevens het laatste 

jaar van mijn vervolgopleiding tot huisarts in 2018 heb gevolgd. Ik kijk uit naar een prettig 

en persoonlijk contact met zowel de collega’s als met u. 

 

Huisarts Marloes van de Sant - van Deelen 

Ik ben geboren en getogen in de Betuwe en ben hier altijd gebleven. Sinds 2 jaar woon ik 

met mijn man en 3 dochters in het kleine dorpje Ressen. In 2009 was ik klaar met de studie 

geneeskunde in Nijmegen en heb ik een jaar op de afdeling kindergeneeskunde gewerkt. 

Al snel besloot ik dat de huisartsgeneeskunde het beste bij mij paste,omdat je in goede in 

en slechte tijden een stukje met iemand mag meelopen. In 2014 heb ik mijn 

huisartsenopleiding afgesloten. In de jaren daarna heb ik op een aantal vaste plekken 

gewerkt.  

Praktijkhouder worden, is toch wel iets wat ik graag wilde en toen kwam de praktijk in 

Dodewaard op mijn pad. Ruim 1,5 jaar werk ik nu hier met veel plezier. Het dorpse aspect 

en de Betuwse mentaliteit spreken mij erg aan. Ik heb er ontzettend veel zin in om de weg 

die ik hier ben ingeslagen langdurig te gaan vervolgen samen met u. 

 


