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Huisarts in opleiding is blij met opleidingsplaats 

Werner de Jong een 
jaar lang op Urk 
Werner de Jong woont samen met zijn 
vrouw in Utrecht. Hij kreeg een oplei-
dingsplaats in Het DOK, waar hij onder 
de vleugels van Dick Visser en Kees de 
Visser zich verder zal ontwikkelen. Wer-
ner de Jong is tevreden met de plaatsing 
op Urk: “Urk is mij toegewezen, maar 
ik ben er blij mee. Het is een boeiende 
gemeenschap.” 

Werner de Jong loopt inmiddels een paar 

maanden mee in Het DOK. Een aantal van 

u heeft al kennis gemaakt met de huisarts 

in opleiding. Het is de bedoeling dat hij in 

totaal een jaar lang meeloopt in de praktijk 

van de Urker Huisartsen Maatschap.

Werner de Jong doet zijn opleiding vanuit 

Zwolle, een dependance van de huisartsop-

leiding in Groningen. Om zich goed voor te 

bereiden op de toekomst als huisarts deed 

>> vervolg op pagina 2

Van de redactie

December 2015.  Opvallend weinig drukte 
op de praktijk. Door het uitblijven van de 
griepgolf? Of door de inzet van vele han-
den? Een paar van de mensen achter die 
handen kunt u ontmoeten via de artikelen 
in dit Dokwerk. Handen die inmiddels flink 
uit de mouwen gestoken worden.  Als dok-
tersassistente, als huisarts in de dop. Ook 
handen die voor een goed deel gestopt te 
zijn met te doen waar ze goed in waren.
Zo hebben we nieuwkomers en nemen we 
afscheid van een paar bekende gezichten.
Zo werd het thema van deze Dokwerk 
ongemerkt “verbinding”. Verbinding in de 
vorm van “telefonie”. Maar vooral verbin-
ding met mensen.
Wij wensen u veel “verbinding” deze da-
gen. Hopelijk niet te veel als zieke met het 
DOK. Wel met elkaar. Gezegende dagen! 
 
Gert Jonkheer, namens de redactie en het 
team van Het DOK.

In herinnering: Willem H. Cense 

30/04/1942 – 17/11/2015

Op 17 november 2015 is Willem Cense 

overleden, huisarts op Urk van 1971 

tot 1993.

We denken aan Willem als een zeer 

kundige en gewaardeerde collega. 

Als huisarts op Urk heeft hij enorm 

bijgedragen aan de ontwikkeling van 

ons vak. We denken vooral ook aan 

zijn gave om de samenwerking te 

zoeken. Tot op de dag van vandaag 

plukken we daar de vruchten van.
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hij twee jaar ervaring op in het ziekenhuis 

van Tiel. Hij werkte hier op de afdeling 

spoedeisende hulp. “Dat heb ik gedaan om 

vooral acute ziektebeelden beter te leren 

herkennen“.

Dat hij op Urk terecht gekomen is, is een 

gevolg van de plek waar Werner de Jong zijn 

opleiding volgt. Vanuit Zwolle werd Urk als 

stageplaats aangedragen. “Mijn ervaringen 

zijn tot nu toe heel positief. De mensen zijn 

vrij direct en ik vind Urk een bijzonder dorp. 

Het is geen doorsnee gemeenschap en dat is 

best interessant. Een van de dingen die ik als 

bijzonder ervaar is de zorg rond de zwanger-

schap. Het is een heel leuk aspect van deze 

huisartsenpraktijk. Dat komt niet veel meer 

voor. En het is heel goed voor mijn ontwik-

keling”.

De huisarts in opleiding heeft voor zijn 

toekomst een plaats in een samenwerkings-

verband met verschillende collega’s in ge-

dachten. “Mijn vrouw en ik komen zelf uit 

een kleinere gemeente en daarom heeft een 

praktijk in eenzelfde situatie mijn voorkeur. 

Voorlopig richt ik mij op mijn opleiding 

hier op Urk. Als de opleiding uiteindelijk is 

afgerond zien wij wel wat de toekomst gaat 

brengen.”

>> vervolg van pagina 1

Verbeterde telefonische 
bereikbaarheid
De voormalige praktijkgebouwen waren bereikbaar via één praktijklijn. Werd de praktijk door een 
patiënt gebeld dan moest de volgende beller wachten tot de lijn weer vrij was.  En als de dokter 
niet op de praktijk was moest hij vroeger door de fietsende dienstmeid worden opgespoord. Met 
de komst van de semafoon kon hij worden “opgepiept” en moest dan naar de praktijk terugbel-
len. Soms moest hij daarvoor midden in de nacht, bij een huis waar het licht nog brandde, vragen 
om de telefoon te mogen gebruiken. Nog later kwamen de eerste mobiele telefoons en werd de 
bereikbaarheid onderweg veel beter.

Met de verhuizing naar het Dok in 2006 kwam er een zeer moderne telefooncentrale met 10 inko-
mende lijnen. En toestellen op alle kamers. Maar ontwikkelingen gaan snel en inmiddels voldoet 
deze centrale niet meer aan de huidige eisen. Daarom is een nieuwe centrale besteld. Deze wordt 
in december aangesloten. Met deze zgn. VoIP-centrale wordt de bereikbaarheid van een praktijk 
weer een stap beter.

Nieuw wordt:
•  Een onbeperkt aantal inkomende lijnen.
•  Eén centraal nummer 247024.
•  Spoedlijn via toets “1”. Het andere spoednummer gaat vervallen.
•  Een uitgebreider keuzemenu.
•  Het aantal wachtenden voor u wordt gemeld.
•  Bij grote drukte wordt gevraagd om op een later moment terug te bellen.
•  Er komt een monitor met het aantal wachtenden en de wachttijden in de assistentenruimte.
•  Automatische doorschakeling naar een noodtoestel (GSM) bij storingen.

Is “wachten” aan de telefoon nu verleden tijd?  Niet helemaal, maar we gaan vooruit! 
En bij echte spoed: toets “1” en u wordt met voorrang direct geholpen.

Trizet Urk 
Solidair voor iedereen met een beperking

•  voor meer samenwerking in de gehandicaptenzorg
•  voor meer arbeidsparticipatie 
•  voor meer passend en speciaal onderwijs
•  voor meer informatie over zorg en beleid

Wilt u meer weten of lid worden? Bezoek dan onze website: 

www.trizet-urk.nl
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Wim de Visser en communicatie - een kleine geschiedenis
Mijn eerste herinnering als arts aan telecommunicatie, des-
tijds in Afrika, is het ontbreken ervan. De intern ontworpen 
oplossing was een intercomverbinding met de verloskamer. 
Vaak meerdere keren per nacht werd er gebruik van gemaakt 
door er met een vinger overheen te krassen. Het ding hing 
net buiten onze slaapkamer. Dus het bed uit en antwoorden. 
Vrijwel altijd was het een oproep om naar de verloskamer te 
komen. Voordeel was dat ik dan al m’n bed uit was. 

Een telefoonverbinding naar “buiten” was er niet. Er zat niets 

anders op dan, als je een patiënt met spoed wilde verwijzen, deze 

gewoon achter in de auto te leggen en “rijden maar”. Ik herinner 

me die keer dat ik een vrouw met een uitgezakte navelstreng en 

sterke weeën naar het districtziekenhuis moest verwijzen voor 

een spoed-keizersnee. Achter in een stationwagon met grote snel-

heid over een onverharde weg vol putten en hobbels; tijdens elke 

wee het gevoel dat je vingers er nu echt afgeknepen werden; en 

dan onaangekondigd aankomen in het ziekenhuis; daar de me-

dedeling krijgen: “Sorry de operatiekamer is bezet”. Het was dan 

ook een hele vooruitgang toen er eindelijk een telefoon kwam. 

Ook al moest je er aan slingeren om de operator te bereiken. Als 

deze zich meldde moest je aangeven “met Kaptagat 31” en het 

nummer dat je wilde bellen. De operator werkte lang niet altijd 

mee, liet je soms eindeloos wachten. Privacy was nihil: er zaten 

meerdere aansluitingen op één lijn en iedereen kon gewoon mee 

Huidige medewerkers Het DOK. Voor details bezoek onze website.        hetdok.praktijkinfo.nl

luisteren. Terug in Nederland moest ik er op uit met een kilo’s 

zware mobilofoon waarmee je tijdens visites en vanuit de prak-

tijk opgeroepen kon worden. Om redenen van privacy werd er 

gebruik gemaakt van een soort codetaal. De praktijk had bijvoor-

beeld de naam Uilenhof. 

Werken met codes
Op Urk werd toen al gebruik gemaakt van de semafoon. Door het 

nummer te bellen van de semafoon kon je worden opgeroepen. 

Ook hier werden codes gebruikt. 1. Alles laten liggen en zo snel 

mogelijk een telefoon opzoeken en naar de praktijk bellen. 2. 

Reden om naar de praktijk te komen voor bijv. een EHBO. 3. Als 

het uit komt even bellen. 4. Een bevalling. 

De vaste telefoons leverden ook zo hun beperkingen op. Ook al 

waren er op meerdere plekken in praktijk en huis telefoons: mo-

biliteit en vrijheid waren beperkt. Je moest het altijd zo regelen 

dat er iemand was die de telefoon kon opnemen. 

De mobiele telefoons gaven in de beginperiode ook de nodige 

onrust. Het bereik was soms nogal onvoorspelbaar. Lange tijd was 

er een strook van Nieuw Guineastraat tot in het oude dorp met 

slecht tot geen bereik. En ook de dekking in de polder was zeker 

gene 100%.  Reden om nog jarenlang naast de mobiele telefoon 

ook de semafoon paraat te hebben. 

In onze praktijk was het antwoordapparaat voorzien van een 

tijdklok. Gebruikelijk in die tijd was dat de avonddienst tot mid-
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Huidige medewerkers Het DOK. Voor details bezoek onze website.        hetdok.praktijkinfo.nl

dernacht duurde. Dit betekende dat om 00.00 

uur de telefoon van het antwoordapparaat af 

moest. Je kon dus niet eerder gaan slapen dan 

twaalf uur. Tenzij je het risico wilde lopen 

nog voor dat tijdstip op pad te moeten. Om 

middernacht moest de schakelaar handmatig 

om waarna je kon gaan slapen. Behalve als er 

heel doktersgetrouwe patiënten waren.  Die 

mensen die bewust gewacht hadden tot na 

twaalven om de eigen dokter vóór de nacht 

nog even om advies te vragen. 

Onrust was er ook als je onderweg naar een 

spoedgeval, half of heel aangekleed, je realiseerde dat je slaap-

dronken je semafoon op het nachtkastje had laten liggen. “Stel 

dat er nu iemand belt dan kan mijn vrouw me niet bereiken”. En 

dat gebeurde natuurlijk wel eens. Met een verstoorde eega als ge-

volg. Vooral als er in het weekend niet aangekondigde patiënten 

in een bepaalde toestand aan de praktijkdeur of voordeur stonden 

te bellen er van uitgaand dat de dokter er alleen voor hen was. 

’s Morgens om 8 uur werd de telefoon weer overgenomen door 

de assistente en konden dokter en gezin weer aan andere zaken 

prioriteit gaan geven. 

Rechtstreeks contact
Helaas er waren ook patiënten die het echt begrepen hadden: Als 

je voor achten belt dan krijg je dokter zelf aan de telefoon! 

Klaosien was daar ook achter gekomen. 

Haar nood was groot, haar zorgen niét te 

dragen. Er waren periodes dat ze dagelijks 

dokter zélf nodig had en al in alle vroegte 

de assistente wist te overtuigen dat een 

visite echt nodig was. Haar “arte” zus, een 

“peende” zo, steken “daor” en gerommel 

“ier”. De dokter had zich er bij neerge-

legd: een paar keer in de week het verhaal 

aanhoren en verder gaan met ademhalen. 

Het luchtte Klaosien voor even op en de 

dokter voelde zich toch ook weer wat ge-

rustgesteld. Tot bij Klaosien het licht op ging. Als ze voor acht uur 

belde kreeg ze dokter zelf. Dokter was verre van gelukkig met dit 

nieuwe inzicht. Want om 8 uur begint het spreekuur en hoe moet 

dat ongeschoren, ongewassen en met een lege maag? Vermanend 

toespreken bleef zonder resultaat. Dus als Kloasien belde werd de 

hoorn op het nachtkastje gelegd, de dokter schoor en douchte on-

verstoorbaar door en humde tussen beschuimd en bezeept af en 

toe even in de hoorn en bij het kammen van de haren was Kloasje 

opgelucht, de dokter klaar voor het spreekuur en de assistente 

een lastig telefoongesprek bespaard. Een tele win-win oplossing 

in huisartsenland. 

Ach, alles had zijn charme, de ontwikkelingen zullen nog wel een 

tijdje doorgaan. Ook in Het DOK.
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Dokkunst

Oliver 
Een veel gestelde vraag is: “Wat is kunst” of “wanneer is iets 

kunst”? Als zo’n vraag vaak gesteld wordt is het wel duidelijk dat 

er eigenlijk niet zo gauw een antwoord op kan worden gevonden.

Vaak wordt de betrokkenheid genoemd van de kunstenaar bij cul-

tuur, maatschappij of wereld. Er moet een kritische blik zijn die 

de mensheid  door het kunstwerk in een spiegel laat kijken. 

En de beschouwer moet dan als het ware wakker geschud worden. 

U en ik moeten zich dan zaken gaan afvragen. 

Eerlijk gezegd voldoet mijn eigen werk niet aan zo’n grote norm. 

Ik teken leuke huisjes, knusse buurtjes en zeilende scheepjes. En 

dat gewoon voor mijn plezier. Omdat ik daar lol in heb. Dat 

andere mensen dat ook vaak leuk vinden zal zijn omdat ze het 

beeld direct herkennen en (nostalgische) gevoelens oproept. Dus 

kunst en geen Kunst, zal ik maar zeggen.

Weer anderen zie ik allerlei symbolen schilderen, soms verfraaid 

met hele teksten. Al dan niet religieus.  Daar heb ik dan weer 

niks mee. Het is vaak heel voorspelbaar en zeg je dan nog wel wat 

door je werk? Ook geen kunst met een grote K, vrees ik.

Wat wel een 

kunst is? Wan-

neer je liefde en 

betrokkenheid 

met de mensheid 

kunt tonen in je 

werk. En dat op 

een manier die 

velen aanspreekt.

Onderlaatst 

overleed Oliver Sacks, een bekend neuroloog en schrijver. Jaren 

geleden hoorde en zag ik hem in een prachtig tv-programma van 

de VPRO: “Een schitterend ongeluk”.

Hij zag kans om ‘gevallen’ uit zijn medische praktijk niet als een 

interessante ‘case’ te behandelen. Hij zag hen als echte mensen 

van vlees en bloed met een medisch probleem. Hij handelde heel 

professioneel uit een grote bewogenheid.

Onlangs raakte ik plotseling zelf in het medische circuit verzeild. 

Het viel mij op dat de verpleegkundigen een grote mate van pro-

fessionaliteit uitstraalden.  Daarnaast echter een niet opgelegde 

betrokkenheid. Anders dan die in supermarkten: “prettige dag 

verder” en ze kijken gewoon langs je heen.

Nee, dan mijn suikerjuf in Het DOK. Elke keer wanneer ik kom, 

zegt ze hartelijk, en, denk ik, gemeend: “Hoe gaat het met je, wil 

het een beetje?”

Het gaat.

KJR (kjromkes@hotmail.com)

Gynaecoloog na bijna 31 jaar gestopt

‘Dank voor het 
vertrouwen’
Een bekend gezicht bij een groot aantal Urker vrouwen en 
deels bij hun partners. Gynaecoloog Frank Lange was niet 
alleen in het ziekenhuis van Lelystad en de dependance in 
Emmeloord werkzaam, maar ook in Het DOK. Hij heeft daar-
door heel veel kinderen van Urker echtparen als eerste gezien. 
Frank Lange kijkt terug op een hele mooie periode en is dank-
baar dat hij zoveel vertrouwen van de Urker vrouwen heeft 
gekregen. “Ik kijk met veel genoegen terug op de vijftien jaar 
waarin ik met Urker patiënten heb mogen werken”.     

Frank Lange gaat van een welver-

diende periode van betrekkelijke rust 

genieten. Hij zal ongetwijfeld nog 

vaak terugdenken aan de tijd waarin 

hij ongeveer 6.000 kinderen op de 

wereld heeft helpen brengen. “Dat is 

bijna net zoveel als de dorpen Bant, 

Kraggenburg, Nagele en Espel bij 

elkaar”, zegt de gynaecoloog. Hij ver-

volgt: “Sinds 2000 bevallen vrouwen 

uit Urk in het ziekenhuis in Lelystad. Bij ongeveer 15 procent van de 

bevallingen is een vrouw uit Urk betrokken.”

Frank Lange zou over zijn ervaringen met Urker vrouwen/echtparen 

wel een paar pagina’s vol kunnen schrijven. Maar dat gaat natuurlijk 

niet op. Een voorval wil hij nog wel even belichten: “Een vrouw had 

drie keer een keizersnede gehad en bij de vierde baby besloot ik, 

na zeer uitvoerig overleg met de vrouw en haar partner, alsnog een 

natuurlijke, vaginale baring te doen. Deze verliep succesvol. Bij de 

nacontrole gaf ik aan dat mijn collega’s hadden aangegeven dat ik 

buiten de richtlijnen had gehandeld. Naar de patiënt toe verwoordde 

ik dat met: ik heb van alles gedaan wat God verboden heeft. Kort 

daarna kreeg ik een uitgebreide brief waarin de vrouw aangaf toch 

moeite te hebben met deze uitspraak. Hieruit blijkt maar weer dat 

voor de Urker bevolking het geloof een belangrijke rol speelt. Echter 

dit heeft mijn relatie met patiënten nooit nadelig beïnvloed. Ik ben 

zelf atheïst, maar heb nooit problemen ervaren met de diepgewor-

telde geloofsbeleving bij de Urker bevolking.”

Frank Lange kwam en komt nog regelmatig op Urk. Als het niet 

is om een visje te kopen dan is het wel om even de ‘Urker sfeer’ te 

proeven. Een teken dat hij zich thuis voelde en voelt bij de Urkers, 

op Urk en in Het DOK. Daarom adviseert hij zijn opvolger dan ook 

met deze woorden: “Geniet van het werken met deze buitengewoon 

prettige patiënten. En dit is geen dooddoener. Als er wederzijds res-

pect is, dan is er al een begin van een goede samenwerking.”
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Urker Huisartsen Maatschap
• G.J. Jonkheer • A. van Schothorst 

• Dr C.L. de Visser • D. Visser 

Huisartsenpraktijk Het DOK

Vlechttuinen 1-G • 8322 BA Urk

T 0527-247024 (bij spoed toets 1)

Buiten kantoortijden: 0900-3336333

Bij spoed: toets 1

Receptenlijn: T 0527-247025

Website: www.hetdok.praktijkinfo.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 

Activiteiten van het ziekenhuis in Het DOK:
• Bloedafname: Maandag, woensdag en vrijdag van 8.30 tot 9.30 uur.
•  Gynaecologie: Elke donderdagmorgen.
•  Kinderpoli: Elke dinsdagochtend.
•  Reumatologie: Elke woensdagochtend van 10.30 tot 12.30 uur.
•  KNO-arts: Elke woensdagmiddag van 13.30 tot 16.30 uur.
•  Dermatologie: In de oneven weken op dinsdagmiddag.
•  Cardiologie: Iedere dinsdag in de even weken.
•  Hartfalenspreekuur: Gekoppeld aan cardiologiespreekuur.

Overige activiteiten in Het DOK:
•  Dantuma (voor aanmeten kousen e.d.): Elke tweede maandagmiddag van de 

maand. Afspraken via tel. nr.: 0800-2800409.
•  Visserij- en zeevaartkeuringen: Alle huisartsen in Het DOK zijn bevoegd 

keuringsarts voor de 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 ‘In de Bres’ en ‘Indigo’.

Even voorstellen...  
Debora Folkerts
Ze is nu zes maanden werkzaam in Het 
DOK. En met veel plezier. Inmiddels is 
Debora aardig ‘ingeburgerd’ en kent ze 
de werkwijze van de huisartsen en haar 
collega’s. “Een boeiende en levendige 
praktijk”, zo omschrijft ze Het Dok.

Debora Folkerts is op 1 juni afgestudeerd 

op het Deltion College in Zwolle en op 2 

juni begon zij haar werkzaamheden bij de 

huisartsen in Het DOK. Dit is haar eerste 

baan: “Uiteraard heb ik verschillende sta-

ges gedaan. Ik heb werkervaring en kennis 

opgedaan in Nieuwleusen, Steenwijk, Fre-

deriksoord en Meppel.”

Op Urk is Debora Folkerts in een drukke, 

levendige praktijk terecht gekomen. “Dat 

vind ik juist erg interessant. De drukte en 

omvang spreken mij erg aan. Wat mij ook 

opvalt is dat de mensen hier duidelijk en 

direct zijn. Ze weten goed wat ze willen. 

Verder vind ik het leuk en leerzaam dat 

de artsen en assistentes ook de zwanger-

Herhaalrecepten 

Bij het aanvragen van herhaalmedicatie is 

er een wijziging. We hebben het volgende 

met de apotheek afgesproken:

* medicatie die vóór 14.00 uur (was eerst 

16.00 uur) aangevraagd wordt, is de andere 

dag na 16.00 uur af te halen. 

Dit om topdrukte in de late uurtjes van de 

middag te voorko-

men. 

Op vrijdagen geldt 

dit uiteraard voor 

de levering op 

maandagmiddag.

schapscontroles doen. Dat is nieuw voor 

mij, maar ook boeiend, uitdagend en leer-

zaam.” Debora heeft een breed takenpakket 

bij de huisartsen in Het DOK: “Injecties 

toedienen, oren uitspuiten, wondverzor-

ging en de huisartsen assisteren bij kleine 

medische ingrepen. Daarnaast triage aan 

de telefoon. Dat houdt in dat je de urgentie 

moet inschatten, patiënten helpen met 

vragen en klachten, geef je advies en maak 

je afspraken voor ze.”

Zij wil zich als doktersassistente graag ver-

der ontwikkelen, maar haar interesses gaan 

verder. “Ik sluit niks uit, maar voorlopig 

richt ik mij op deze praktijk. Ik hoop hier 

nog lang en met veel plezier te werken.”


