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• Einde praktijkbestemming Wijk 8-1 

Visites vanuit de 
huisartsenpost met 
ondersteuning van chauffeur 
Vanaf eind januari 2020 worden de visites in de avonden, nachten en weekenden 
ondersteund door een speciaal getrainde chauffeur met een volledig uitgeruste vi-
siteauto. De chauffeur brengt de huisarts veilig en snel bij de patiënt en kan helpen 
bij medische handelingen. 

>> vervolg op pagina 2

In bijna heel Nederland is het al gebruike-

lijk om in de dienst ondersteund te worden 

met een chauffeur. De ondersteuning in 

de visites door een auto met chauffeur een 

belangrijke toegevoegde waarde aan de kwa-

liteit van de huisartsenzorg. Tot nu toe was 

dat bij de visites op Urk nog niet zo. Een 

aantal ontwikkelingen spelen een rol bij de 

verandering. 

De verloskunde was een belangrijke reden 

om aparte visitedienst binnen de huisart-

senpost te hebben waarin andere visites ook 

werden gedaan. De huisartsen van Het Dok 

zijn vorig jaar gestopt met de verloskunde. 

Dat betekent dat de visites op Urk nu beter 

vanuit de huisartsenpost in Emmeloord kun-

nen worden georganiseerd samen met de 

andere huisartsen uit de polder.

Het organiseren van de medische zorg van-

uit de huisartsenpost, maakt het beter moge-

lijk dat alle huisartsen mee kunnen werken 

in de diensten. Ook voor de huisartsen die 

buiten de Noordoostpolder wonen.

 

Zaterdagspreekuur 
Door patiënten wordt regelmatig gebruik 

gemaakt van de weekendspreekuren in Het 

Dok. Deze spreekuren zijn voornamelijk 

bedoeld voor de patiënten die niet in de  

 

 

 

Verandering in de avond-, nacht- en weekenddiensten 

Van de redactie
De wereld verandert en de huisartsenzorg verandert 

mee! Er komt veel af op de huisartsenzorg, denk 

aan de vergrijzing,  de verschuiving van ziekenhuis 

naar huisarts. Ook is u ongetwijfeld niet ontgaan dat 

er landelijk zorgen zijn of er voldoende huisartsen 

zijn die dit kunnen oppakken.

Om de veranderingen aan te kunnen is het belang-

rijk te blijven ontwikkelen. Het Dok besteedt hier 

aandacht aan door te zorgen dat er voldoende goed 

opgeleid personeel is en dat zorg ook samen uitge-

voerd kan worden met andere professionals. Met 

meer ondersteuning en verdere professionalisering 

in de zorg, buiten kantooruren en in de weekenden, 

blijven we daarbij ook bij de tijd. De tijd van de solo-

huisarts met 1 assistente is al lang verleden tijd.

In dit nummer besteden we aandacht aan deze 

verschillende aspecten. Het afscheid van de huisart-

senpraktijk Wijk 8-1, voor velen een plek met herin-

neringen. De verandering in de artsenbezetting en 

de huisartsenpost om deze toekomstbestendig te 

houden. Verder interviews met nieuwe medewer-

kers in de praktijk, die nodig zijn om de zorg te kun-

nen blijven bieden. Het wordt afgesloten met een 

artikel over de rol van de huisarts bij medicatievei-

ligheid en de column van K.J. Romkes over autisme 

en fake-nieuws. We wensen u veel leesplezier.

Namens de redactie, 

Kees de Visser
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gelegenheid zijn om door-de-week om naar 

de huisarts te gaan.  

Vooral het spreekuur op zaterdagmorgen 

wordt hier veel voor gebruikt. Het spreekuur 

op zondagmiddag wordt beperkt gebruikt. 

Er is besloten om het zaterdagspreekuur 

in Het Dok uit te breiden, maar het zon-

dagspreekuur te stoppen. Patiënten die op 

zondag gezien moeten worden kunnen ui-

teraard wel terecht op de huisartsenpost in 

Emmeloord. 

Afspraken voor zowel het zaterdagspreekuur 

op Urk als alle andere afspraken in de avond, 

nacht-, en weekenddiensten kunnen worden 

gemaakt via 0900-3336333. 

 

Telefoonnummer 
Huisartsenpost

Huisartsenpost: voor spoedeisende huisartsenzorg na 17 uur

Verschillende Urkers werken 
op de huisartsenpost
Heeft u buiten kantoortijden huisartsenzorg nodig, dan is die in principe dichtbij. 
Dit wordt ’s avonds, ’s nachts en in het weekend geregeld door de huisartsenpost. 
Op de huisartsenpost in Emmeloord werken de huisartsen van Het Dok samen met 
de overige huisartsen uit de Noordoostpolder. De huisartsenpost is bedoeld voor 
gezondheidsproblemen die niet tot de volgende werkdag kunnen wachten.

De huisartsen van Het DOK werken mee 

in de huisartsenpost. Zij rouleren in een 

schema, samen met de overige huisartsen in 

de Noordoostpolder. Er is dus kans dat u een 

van hen aantreft als u buiten kantoortijden 

een huisarts nodig heeft. Dat geeft een ver-

trouwd gevoel, zo is de ervaring.

De huisartsen gaan ook op visite bij patiën-

ten die niet in staat zijn zelf te komen. Vanaf 

volgend jaar worden zij dan altijd door een 

Visite Team Assistent (VTA) ondersteund. 

Ze gaan niet alleen mee als chauffeur, maar 

zijn ook opgeleid om de huisarts daar waar 

nodig te assisteren, ook bij patiënten thuis. 

‘En het geeft een veiliger gevoel, vooral in 

de nachten. Wij merken dat er toenemende 

agressie is en dan is het beter om niet alleen 

te zijn’, zegt Paulus Schinkel.

De huisartsen zijn blij dat zij assistentie 

krijgen van een VTA. Zij hebben daar een 

speciale opleiding voor gevolgd en worden 

regelmatig bijgeschoold. Dat betekent dat 

zij ook regelmatig de handen uit de mou-

wen moeten steken als een situatie daar 

om vraagt. ‘De lat ligt vele malen hoger dan 

vroeger. Er wordt van ons dan ook veel meer 

gevraagd’, zeggen Paulus Schinkel en Wim 

Verbaan. 

Tijdens de nacht- en weekenddiensten is de 

dienstdoende huisarts op de huisartsenpost 

aanwezig, net als de VTA. ‘Je moet direct 

weg kunnen als mensen hulp nodig heb-

ben’, zegt Paulus Schinkel. Hij is teamleider 

van de Huisartsenposten in Emmeloord en 

Lelystad. Op beide locaties werken ook ver-

schillende Urkers. Twee in Lelystad, de rest 

in Emmeloord.

De auto’s waarmee de huisartsen zich samen 

met de VTA in avond- en weekenddiensten 

verplaatsen zijn heel goed uitgerust: ‘De 

auto’s zijn hebben een AED (reanimatie), 

zuurstof en allerlei medicatie en hulpmid-

delen die nodig zijn voor spoedeisende hulp. 

Wij controleren iedere week alle koffers en 

iedere maand wordt de medicatie zorgvuldig 

gecheckt. Daarnaast hebben wij ook de zorg 

voor het onderhoud van de auto’s’, zeggen 

Paulus en Wim.

Duidelijke communicatie
Beide medewerkers hebben wel een duide-

lijk advies voor mensen die via de telefoon 

huisartsenhulp zoeken: ‘Zorg dat u alles 

opschrijft en vooral duidelijk meldt wat de 

klachten zijn. Ook het adres en de naam van 

de patiënt en eventuele medicatie zijn van 

groot belang. Dat scheelt tijd en dus kan er 

sneller een indicatie komen van de telefonis-

tes, die hiervoor opgeleid zijn.’ 

Paulus en Wim benadrukken dat zij, evenals 

de andere medewerkers, hebben moeten 

Als u ’s avonds, ’s nachts of in het weekend 

medische hulp nodig hebt dan is daar een 

speciaal telefoonnummer voor beschikbaar: 

0900-3336333. U krijgt hier een speciaal 

opgeleide assistent(e) te spreken. Aan de 

hand van wat u meldt kan deze een indicatie 

maken of u zelf naar de Huisartsenpost kunt 

gaan of dat er een huisarts of ambulance bij u 

langs moet komen. Zorgt er wel voor dat uw 

informatie zo duidelijk mogelijk is, dan kan de 

assistent(e) sneller een indicatie maken en 

eventueel hulp sturen.

Apotheek Urk ook in 
Huisartsenpost

Het zijn niet alleen Urker huisartsen en een 

VTA die dienst doen in de Huisartsenpost. 

Medewerkers van Apotheek Urk zijn ook actief 

in de spoedapotheek. Met ingang van januari 

2020 zullen de medewerkers van Apotheek 

Urk nog meer worden ingezet in Emmeloord. 

‘Dat doen wij in samenwerking met de apo-

theken in de Noordoostpolder. Wij maken een 

eigen schema’, zegt apotheker Kooi.
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verklaren en beloven dat zij medische gege-

vens niet met anderen, behalve de huisarts 

en andere deskundigen, mogen delen: ‘De 

privacy van patiënten is te allen tijde gewaar-

borgd.’ 

Assistentes
Naast dat er Urker assistentes op de huis-

artsenpost werken, is er ook ander bekend 

gezicht vanuit Het Dok op gezette tijden 

aanwezig. Anneke Heetebrij werkt al heel 

lang op Urk. Eerst bij Wim de Lege, daarna 

in Het DOK. ‘Je merkt dat mensen het op 

prijs stellen als er een assistente is. Dat geeft 

ook een stukje rust. Mensen weten de weg 

goed te vinden naar de Huisartsenpost. Em-

meloord is tenslotte ook dichtbij. De Urker 

bevolking gaat er goed mee om. Zij weten 

dat er op korte afstand een Huisartsenpost is 

waar zij altijd terecht kunnen. 

Op de foto van links naar rechts: Jannie van de 

Berg, Klaziena Heijns, Kees de Visser, Anneke 

Heetebrij, Marretje de Vries, Paulus Schinkel, 

Wim Verbaan, Magdalena Slijkhuis, Hendrik 

Hoekstra.

DONDERDAG 13 FEBRUARI 2020
18.00 - 22.30 UUR
DE KONINGSHOF | URK

BEL OF MAIL JE VOORNAAM, ACHTERNAAM EN E-MAILADRES 
NAAR 020 700 5113 OF INFO@IKSTOPERMEE.NL
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Wij zijn blij u te melden dat de artsenbezetting in Het Dok op volle sterkte is. Vanaf 1 januari gaan we werken met een viertal 
duo’s van huisartsen. Per praktijk zullen er twee vaste huisartsen zijn die de zorg gaan leveren. Dat betekent dat u dan niet 
meer één huisarts als aanspreekpunt heeft, maar twee vaste huisartsen. 

Niet 1 maar 2 vaste huisartsen!
Het nieuwe huisartsenteam van Het Dok

Er zijn een aantal redenen voor deze ver-

andering. Dick Visser zal vanaf 2020 zijn 

werkzaamheden in Het Dok anders gaan 

invullen. Hij blijft als huisarts betrokken 

bij de patiëntenzorg, maar niet meer in de 

bedrijfsvoering. Daarnaast gaat hij een dag 

minder werken. Hij zal samen met Laura 

van Bruggen de patiëntenzorg in zijn prak-

tijk voortzetten.

Omdat Dick Visser een stapje terug doet, zul-

len Antonie van Schothorst en Kees de Vis-

ser een deel van zijn taken in de bedrijfsvoe-

ring overnemen. Ook zij zullen de patiënten-

zorg delen met een collega-huisarts. Antonie 

van Schothorst samen met Anne-karine 

Zeeman-Rebel; Kees de Visser samen met 

Anne van Ee. Beiden zijn bekende gezichten 

in de praktijk. Anne-karine Zeeman werkt al 

een aantal jaren als waarnemer in Het Dok. 

Anne van Ee heeft hier het afgelopen jaar 

haar opleiding als huisarts afgerond. 

Voor de praktijk van Els Bollebakker en 

Petra Klein verandert er niets. Zij zijn al 

langer samen op deze manier verantwoor-

delijk voor hun praktijk.

Vaste huisartsen
Ons streven is dat u als patiënt zoveel moge-

lijk met uw twee vaste huisartsen contact zal 

hebben. Het werken in duo’s komt veel voor 

in de huisartsenzorg. Veel huisartsen werken 

parttime en door het werken in tweetallen 

kan toch de hele week worden afgedekt. Bij 

afwezigheid door vakanties of scholing kan 

de zorg toch zoveel mogelijk door de vaste 

huisartsen worden geleverd. 

Praktijk van 
Schothorst/Zeeman

Praktijk de Visser/
van Ee

Praktijk Bollebakker
/Klein

Praktijk Visser/van 
Bruggen
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DOKKUNST

  Buitenbeentjes in de kunst  
In de kunst komen net als 

in de rest van de samenle-

ving buitenbeentjes voor. 

En daar wil ik het eens 

met u over van gedachten 

wisselen. De schrijver 

Olivier Sacks behoort tot 

de categorie schrijvers 

waarvan ik meerdere boe-

ken heb gelezen. Daaron-

der het boek “De man die 

zijn vrouw voor een hoed 

hield”. In dat boek geeft 

Sacks een inkijk in de wonderlijke werkingen van ons brein. Aan de hand van een aantal 

‘cases’ neemt hij u mee op een boeiende reis. 

Een boek dat een beetje in het verlengde ligt, is het boek “Een scherf van genialiteit” van 

Darold A. Treffert. Ook in dat boek komen we heel bijzondere mensen tegen met bijzondere 

eigenschappen. Hieronder zijn dus ook kunstenaars. Zij bereiken of bereikten prachtige en 

vaak bijzondere resultaten in hun tak van kunst. 

Een bijzondere subgroep zijn dan weer de kunstenaars die een autistische aandoening heb-

ben. En heel vaak is het juist die aandoening die meewerkt om tot bijzondere en speciale 

prestaties te komen. Een kunstenaar waarvan gedacht wordt dat hij autistische trekken had 

(we kunnen het niet meer vragen of checken) was Mozart. Een hele grote in de wereld van 

de muziek. Maar uit wat er van en over hem bekend is, denkt men dat te kunnen constate-

ren.

Andere bekende kunstenaars waarvan men dat weet of vermoedt, zijn: Vincent van Gogh, 

Michelangelo, Frans Kafka en Andy Warhol. En laten we het eens hebben over Stephen 

Wiltshire uit Londen. Hij is autist en beschikt over een hypergeheugen en een geweldig 

tekentalent. Hij tekent enorme panorama’s uit het hoofd op strekkende meters papier. Hij 

werd meegenomen met een helikopter voor een rondvlucht over New York. Toen hij weer 

met beide benen op de grond stond, tekende hij uit zijn geheugen een panorama van het 

gebied waar hij overheen gevlogen had. Dat doe ik hem niet na en, naar ik vermoed, u ook 

niet! Wel houd ik ook van ‘urban sketching’. Het tekenen van straatbeelden. En hoop daar 

dit seizoen een cursus in te geven. Maar dat is toch een ander niveau. 

Er werd en wordt trouwens veel onderzoek gedaan naar autisme. Dat is de ene kant. De 

andere kant is dat de meest vergezochte desinformatie rond wordt getoeterd. Allerlei non-

informatie van hoax-websites en samenzweringswebsites worden zonder enige bedenkin-

gen op facebookaccounts doorgeplaatst. Jammer genoeg ook door Urkers. Er wordt veel 

geplaatst. Over vaccinatie, behandeling van kanker, chemokuren, medicijnen, noem maar 

op. 

Natuurlijk moeten we kritisch zijn en niet alles voor zoete koek nemen en slikken. Maar bij 

vragen neem je een echte deskundige in de arm. Vraag uw huisarts.

kjromkes@hotmail.com

Even voorstellen: 
Roeleen Kapitein

Sinds kort is Roeleen Kapitein in 
Het Dok komen werken als Prak-
tijkverpleegkundige (PVH). Voor 
sommigen geen nieuw gezicht; zij 
werkt al jaren op Urk als wijkver-
pleegkundige voor de Zorggroep. 

Roeleen is een nieuwe uitdaging aan-

gegaan om als PVH de huisartsen 

ondersteunen in de zorg voor ouderen 

en mensen die behandeld worden voor 

kanker. Zij zal patiënten opzoeken in 

de thuissituatie om zo samen met de 

huisarts de zorg zo goed mogelijk te 

organiseren.

Haar ruime ervaring als verpleegkun-

dige is voor ons een waardevolle aan-

vulling in de huisartsenzorg.

Als huisartsenpraktijk zijn we blij met 

deze uitbreiding en verwachten dat dit 

een belangrijke aanvulling zal zijn.

Nieuw 
gezicht 
in Het Dok
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Medicatieveiligheid

Maatregelen om de risico’s van 
medicijngebruik beperken
Het gebruik van medicijnen is soms 
noodzakelijk. Toch weet iedereen dat het 
gebruik niet zonder risico’s is. 
Medicijnen kunnen bijwerkingen ge-
ven, combinaties van medicijnen zijn 
soms gevaarlijk. Als huisarts spelen we, 
samen met de apotheker, een belang-
rijke rol in het verbeteren van de medi-
catieveiligheid. Als huisartsenpraktijk 
dragen we hier op verschillende manie-
ren aan bij.

1. Apotheek en huisarts op 
 hetzelfde computersysteem

Sinds een aantal jaren wordt door apotheek 

Urk en de huisartsen van Het Dok gebruik 

gemaakt van hetzelfde computersysteem. 

Als huisarts kunnen we inzien welke medi-

cijnen door de apotheek worden afgeleverd, 

dus ook die door anderen artsen zijn voorge-

schreven. Hierdoor is er een beter zicht op 

het medicijngebruik.

2. Medicatiebeoordeling

Een aantal maal per jaar bespreekt uw huis-

arts samen met de apotheker de medicijnen 

van patiënten die er vijf of meer gebruiken. 

In dit overleg wordt er kritisch bekeken of 

de juiste dosering worden gebruikt, of er 

medicijnen gestopt kunnen worden en of de 

verschillende medicijnen zonder risico naast 

elkaar gebruikt kunnen worden. U wordt 

hier als patiënt van op de hoogte gesteld.

3. Voorschrijven volgens 
 landelijke richtlijnen

Er worden landelijk lijsten van voorkeursme-

dicijnen gemaakt, gebaseerd op bewezen 

effect en veiligheid. Ook de kosten van me-

dicijnen worden hierin meegenomen. Door 

bij het voorschrijven van medicijnen zoveel 

mogelijk gebruik te maken van deze lijsten 

kunnen risico’s worden verkleind.

4. Medicatie-overdracht

Regelmatig worden door specialisten medi-

cijnen voorgeschreven. Het is belangrijk dat 

uw huisarts weet welke medicijnen dit zijn. 

Steeds vaker wordt dit door de ziekenhuizen 

doorgegeven aan de apotheek en huisarts. 

Toch is dit nog niet waterdicht. Belangrijke 

veranderingen kunt u ook zelf doorgeven 

aan uw huisarts.

5. Medicijnen met hoog risico

Sommige medicijnen kunnen extra risico 

geven. Denk bijvoorbeeld aan slaapmedi-

catie, morfinetabletten of (recent in het 

nieuws) bepaalde maagtabletten. Het kan 

voorkomen dat uw huisarts of apotheker u 

benadert om het gebruik hiervan te bespre-

ken.

Wat kunt u zelf doen? 

1. Weet welke medicijnen u slikt! Vraag om 

een medicatielijst bij uw apotheek en 

draag deze bij u.

 NB: via MijnGezondheid.net (MGN) kan 

dit ook online!

2. Geef belangrijke veranderingen in het 

medicijngebruik door aan uw apotheek 

en/of huisarts.

3. Twijfels over uw medicijngebruik of de 

bijwerkingen? Bespreek het met uw huis-

arts.
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Einde doktersbestemming Wijk 8-1

Wim de Visser verhuisd naar Tollebeek
Maar liefst 80 jaar woonde er op Wijk 
8-1 een huisarts. Sinds begin oktober is 
de laatste huisarts die er woonde ver-
trokken. Wim de Visser en zijn vrouw 
verruilden de laatste dokterswoning in 
het oude dorp voor een aanmerkelijk 
kleiner huis in Tollebeek. Hierbij is een 
einde gekomen aan een tijdperk waarin 
duizenden mensen op Wijk 8-1 ‘over de 
drempel van de dokterspraktijk’ kwa-
men. De herinneringen blijven bestaan.

De bouw van het pand in Wijk 8 ging niet 

zonder slag of stoot. Draagt Elkanders lasten 

(DEL) wilde dat er een tweede huisarts op 

Urk kwam werken. Dat was nodig gezien 

de situatie in het dorp. Dokter Vonk, alleen 

de ouderen onder ons hebben hem gekend, 

praktiseerde in het deel van het oude ge-

meentehuis, waar nu de ingang van het 

museum is.

Na een periode waarin de eerste tekenen 

van medezeggenschap zich in de Urker 

samenleving openbaarden werd huisarts De 

Jong in 1938 benoemd door D.E.L. Een niet 

onbelangrijk deel van de bevolking wilde 

een tweede huisarts en dat gebeurde, mede 

doordat D.E.L. het huis liet bouwen. Een jaar 

later kwam De Jong door verdrinking om het 

leven bij een zwempartij op De Staart (De 

Start). In 1940 kwam dokter Andriessen in 

Wijk 8-1 wonen, die werd opgevolgd door 

dokter Heidinga.

De praktijk in Wijk 8 werd na het vertrek 

van Heidinga in 1957 bezet door dokter P. 

Bregman. Hij bleef ruim twintig jaar op Urk 

en werd opgevolgd door dokter E.P. Dumas. 

Die vertrok na vier jaar en daarna kwam 

Wim de Visser naar Urk: ‘Ik solliciteerde 

en dacht aanvankelijk ‘ergens’ op de Veluwe 

terecht te komen. Het bleek echter Urk te 

zijn. Zo ging dat toen in advertenties. Ik kon 

hier op Urk samenwerken met collega’s en 

als huisarts kreeg je hierdoor veel meer mo-

gelijkheden. Het was lastig voor Urk om een 

huisarts te krijgen, maar in 1982 ben ik sa-

men met mijn gezin hier naar toe gekomen. 

En daar hebben wij nooit spijt van gehad.’

Stoppen
In 2006 werden de plannen gerealiseerd om 

in een centraal gebouw verder te gaan. De 

artsen van de Urker Huisartsen Maatschap 

(UHM) gingen verder in Het DOK aan de 

Vlechttuinen. Maar de praktijk in Wijk 8 

werd niet gesloten. ‘Patiënten uit het oude 

dorp konden nog een jaar of vijf een aantal 

ochtenden in de week gewoon in Wijk 8 

terecht. ‘Niet alleen bij mij, maar ook bij col-

lega Van Schothorst en mijn zoon Kees en 

de praktijkondersteuners Anja en Klasina. 

Onze patiënten begonnen snel te wennen 

aan de nieuwe situatie en uiteindelijk kreeg 

mijn praktijkruimte een privébestemming’, 

zegt Wim de Visser. 

Het huis werd met het stijgen der jaren te 

groot voor Wim en Lia de Visser. Het huis 

werd te koop gezet en is inmiddels verkocht. 

Het gezin De Visser heeft een nieuw stekje 

in Tollebeek gevonden. Zoon Kees en een 

twee dochters wonen hier ook, maar de band 

met Urk blijft bestaan. ‘Wij hebben een 

drukke, maar mooie tijd gehad op Urk waar 

wij in dankbaarheid op terug zien. En vanuit 

onze achtertuin kunnen wij Urk en zelfs Het 

DOK zien’, zegt Wim de Visser.
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Urker Huisartsen Maatschap
A. van Schothorst  • Dr C.L. de Visser 

• D. Visser

Overige huisartsen:

Mw. E. Bollebakker, G. Jonkheer, 

mw. P. Klein, mw. A. Zeeman, 

mw. L. van Bruggen en mw. A. van Ee 

Huisartsenpraktijk Het DOK

Vlechttuinen 1-G • 8322 BA Urk

T 0527-247024 (bij spoed toets 1)

Recepten: T 0527-247024, toets 2.

Buiten kantoortijden: 0900-3336333

Bij spoed: toets 1

Website:  

www.hetdokurk.nl

 

Openingstijden Het DOK
Alle werkdagen: van 8.00-17.00 uur

Afspraak maken: 0527-247024 

Zaterdag: Weekendspreekuur 11.00-12.00 uur 

Afspraak maken: 0900-3336333 

Zondagmiddag: van 14.00-15.00 uur. 

Afspraak maken: 0900-3336333 

Herhaalrecepten 

Herhaalmedicatie die vóór 14.00 uur wordt 

aangevraagd, kan na twee werkdagen 

worden afgehaald bij de 

apotheek. 

Overige activiteiten in Het DOK:
•  Dantuma (voor aanmeten kousen e.d.): Tweede en vierde maandagmiddag van de 

maand. Afspraken via tel. nr.: 0800-2800409.
•  Visserij- en zeevaartkeuringen: Huisartsen in Het DOK zijn bevoegd voor het 

uitvoeren van keuringen voor binnenvaart en zeevaart.
•  Stop-Roken-begeleiding: door Anneke Heetebrij-Slot.
•  Reizigersvaccinatie: Deskundige advisering en vaccinatie volgens de meest 

recente richtlijnen. 

Voor bovenstaande: afspraak maken via het algemene praktijknummer.

•  GGZ-spreekuren van ELEOS en ’s Heeren Loo.

Even voorstellen: Bart Koffeman PA

Om het voor nu en altijd duidelijk te 
maken; nee, hij is er niet eentje van…
Bart komt uit een ander ‘Koffeman-
nen’ geslacht.  Hij is 31 jaar, getrouwd 
met Jolien Schudde en vader van twee 
dochters.

Na 7 jaar fulltime bij FYTAC gewerkt te 

hebben is hij sinds 1 september jl. een 

andere weg ingeslagen.

PA in opleiding is hij nu. PA staat voor 

physician assistant. Een goede Neder-

landse omschrijving, die de lading dekt, 

is er nog niet. Als fysiotherapeut is hij al 

medisch zorgprofessional, maar voor de 

extra kennis volgt hij nu tweejarige oplei-

ding in Groningen. Daarnaast is hij drie 

dagen werkzaam, onder begeleiding van 

Dick Visser, in Het Dok. 

Het toenemend huisartsentekort vraagt 

om oplossingen. De PA is er een van. De 

opleiding is nieuw in huisartsenland en 

momenteel zijn ongeveer honderdvijftig 

mensen met deze opleiding bezig.

De opleiding tot Fysiotherapeut die Bart al 

achter de rug heeft, zijn specialisaties op 

gebied van echografie van het bewegings-

apparaat en schouderklachten, maken 

hem bij uitstek geschikt voor PA.

Hij zal in de toekomst de minder ernstige 

problematiek voor zijn rekening gaan 

nemen. Maar wel als zelfstandig werkende 

zorgprofessional met een eigen spreekuur. 

FYTAC heeft hij nog niet helemaal achter 

zich gelaten. Bart werkt daar nog een dag 

in de week tot december dit jaar. Hij leidt 

twee nieuwe mensen op om de zorg voor 

echografie en schouderklachten te waar-

borgen.

Physician assistent in Het Dok


