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Psychische zorg moet goedkoper worden

Veranderingen in de GGZ
Wellicht hebt u het wel gelezen of  gehoord: De manier waarop de zorg voor jeugdi-
gen en volwassenen met psychische problemen geregeld is, verandert vanaf dit jaar 
enorm. Het is de bedoeling van de overheid om patiënten dichterbij huis te behan-
delen en de zorg goedkoper te maken. 

In dit Dokwerk leggen we uit welke gevolgen 

dit heeft voor de jeugdigen en volwassenen 

die deze zorg nodig hebben.

Welke zorg kunnen kinderen en jon-
geren krijgen vanaf 1 januari 2014?
De verantwoordelijkheid voor het zorgaan-

bod aan kinderen en jongeren met psychi-

sche of psychiatrische problemen ligt vanaf 

1 januari 2015 helemaal bij de gemeente. 

De gemeente is verantwoordelijk voor het 

organiseren van zorg en begeleiding dichtbij 

huis. Ook preventie van problemen en de 

financiering valt onder die verantwoordelijk-

heid. 

Wanneer kinderen of jongeren met proble-

men van psychische aard bij de huisarts ko-

men kan de huisarts hen doorsturen naar de 

>> vervolg op pagina 2

Van de redactie
ondanks de kwakkelwinter hebben we wel 
een winternummer uitgebracht. 
In huisartsenland kwakkelt het alles be-
halve. Er zijn weer grote veranderingen. 
ditmaal in de geestelijke gezondheidszorg. 
veranderingen waar we wel op in moeten 
spelen. de huidige oplossingen konden wel 
eens goed uitpakken voor de gemiddelde 
zorgvrager. In elk geval komt de zorg nog 
dichterbij voor veel mensen. 
de gevolgen voor de toekomst? Achteraf 
zullen we pas zien of die positief zullen uit-
pakken of niet. Lees het hoofdartikel! 
Goed nieuws voor u en ons is de (her)start 
van de cardiologenpoli in Het doK. Zorg 
dichtbij en op maat: zo zien we het graag. 
verder laten we u kennismaken met de 
nieuwe huisarts in opleiding. dat betekent 
dat onze allereerste huisarts in spe, Micha 
van der Molen, al weer bijna vertrokken is. 
We wensen hem al het goede toe in de rest 
van zijn opleiding!  veel leesplezier.

Gert Jonkheer
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GGZ (Geestelijke GezondheidsZorg: Denk 

bijvoorbeeld aan Meerkanten of ELEOS). 

Voor onderzoek of behandeling. Daarin 

verandert (nog) niets. Voor begeleiding bij 

psychische klachten wordt het wél anders. 

Kinderen en jongeren die psychische proble-

men ervaren, maar die geen psychiatrische 

stoornis hebben, kunnen vanaf dit jaar geen 

begeleiding meer krijgen. Begeleiding bij 

faalangst bijvoorbeeld is niet meer mogelijk.

Dit gemis aan zorg moet verholpen wor-

den dachten de huisartsen van Het DOK. 

Daarom wordt dit jaar deze zorg geboden 

vanuit de POH- GGZ (=Praktijkondersteu-

ning Huisartsenzorg GGZ). De huisartsen 

en Progress Flevoland (*) hebben hierover 

afspraken gemaakt met elkaar. Met de ge-

meente zijn we een proefproject ingegaan. 

Ter voorbereiding op de ‘transitie jeugdzorg’, 

volgend jaar, waarbij zoals gezegd de ver-

antwoordelijkheid voor de organisatie van 

jeugdzorg – van preventie tot specialistische 

behandeling - bij de gemeente ligt. 

* www.progress-flevoland.nl

>> vervolg van pagina 1 Welke zorg kunnen volwassenen 
krijgen vanaf 1 januari 2014?
Als u psychische klachten heeft gaat u naar 

de huisarts. De huisarts voert een gesprek 

met u en maakt een inschatting van de 

ernst van de klachten. Bij lichte psychische 

klachten kan de huisarts u verwijzen naar 

de POH-GGZ. In het Dok biedt Wilma 

Hoekstra deze zorg. 

Er wordt verschil gemaakt tussen psychi-
sche en psychiatrische aandoeningen. dit 
verschil is van groot belang momenteel. 
Maar wat wordt er mee bedoeld? 
Misschien is dit nog het beste uit te leggen 
aan de hand van voorbeelden. 
Psychiatrische stoornissen zijn bijvoor-
beeld: ernstige depressies, angststoornis-
sen, schizofrenie, AdHd, verslaving, per-
soonlijkheidsstoornissen zoals borderline 
et cetera. 
Psychische klachten omvatten lichte 
depressies, faalangst, relatieproblemen, 
(milde) slaapstoornissen, problemen met 
handicaps en ga zo maar door. 

Als er sprake is van lichte tot matige klach-

ten met een psychiatrische diagnose wordt 

u doorverwezen naar een psycholoog of 

psychiater voor diagnostiek en/of behan-

deling. In het nieuwe stelsel heet dit de 

basis-GGZ. Heeft u een ernstige psychia-

trische aandoening dan komt of blijft u in 

behandeling van de gespecialiseerde GGZ. 

In onze regio werken we dan samen met 

GGZ-Centraal (Meerkanten), het Thera-

peutisch Centrum, ELEOS en In de Bres. 

Patiënten met bijvoorbeeld psychoses zul-

len nog steeds in de gespecialiseerde GGZ 

behandeld worden. Het is wel de bedoeling 

om patiënten met langdurige klachten die 

stabiel zijn, weer te begeleiden vanuit de 

huisartsenpraktijk. 

Last van psychische klachten?
Heeft u of heb jij last van psychische klach-

ten? Ben je bijvoorbeeld moe, somber, 

angstig of juist erg druk en chaotisch? En 

belemmert dit je in je (school)werk of gezin? 

Je kunt bij de huisarts terecht en de huisarts 

bespreekt met u of jou de noodzaak en mo-

gelijkheden van behandeling. Als het kan 

dichtbij huis!
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Dokkunst

Het moment van stoppen
Een van de grootste problemen voor mijn 

tekenleerlingen is het moment van stop-

pen.

Voor alle kunstenaars in wording trouwens 

een probleem. Wanneer is je kunstwerk af?

En dat is best moeilijk. Het gevolg is dat ze 

vaak blijven doormodderen. En ze tekenen 

hun kunstwerk potdicht. En wat zo hoopvol 

begon, is dan faliekant mislukt. 

Het tijdig stoppen is dus een voorwaarde. 

Beter het werk even weggelegd en wat later 

weer ter hand genomen dan eindeloos 

doorgaan met een prullenbak als eindbe-

stemming. Het zo mooi op streek zijnde 

kunstwerk wordt geknutsel in plaats van 

kunst. Daarom zeg ik vaak tegen mijn 

leerlingen: “Ik zou nu stoppen, dat is het 

beste.” Moeilijk dus, maar het moet.

Nu vraagt u zich terecht af wat dit met Het 

DOK te maken heeft of met de bezoekers 

van Het DOK. Ik probeer een antwoord te 

geven:

Mijn tekenleerlingen krijgen les in zelfkri-

tiek. Zij moeten leren eerlijk naar hun 

eigen werk te kijken. Kritisch bekijken of ze 

goed bezig zijn. En soms radicaal stoppen. 

In de praktijk van alledag is dat eigenlijk 

ook zo. Ook voor de niet zo creatieve mens 

is enige zelfkritiek en het kritisch kijken 

naar de levenswandel nooit weg.

Gezond eten, een beetje bewegen, overmaat 

en overgewicht proberen te vermijden. Dat 

soort dingen dus. En sommige dingen radi-

caal vermijden. Roken bijvoorbeeld. 

Maar toegegeven, net als voor mijn teken-

klasje, het is niet zo gemakkelijk als het 

hier geschreven wordt. En soms is zelfs 

professionele hulp noodzakelijk. Niet (al-

leen) blijven doormodderen.

En een tip voor mensen, die hun gedachten 

willen verzetten om even iets anders aan 

hun hoofd te hebben? Neem een potlood 

tussen je vingers en ga zitten ‘droedelen’. 

Gewoon op een leeg blad, voor de vuist weg, 

een beetje krassen. Zonder doel met toch 

een doel! 

En je kunt het altoos nog uitbouwen tot een 

nieuwe hobby. Dan ga je van gepruts naar 

geknutsel en je werk eindigt als kunst!

KJR (kjromkes@hotmail.com)

Ideeënbus
In de vorige Dokwerk hebt u kunnen lezen dat we het kwa-
liteitskeurmerk verdiend hebben van onze beroepsgroep.  
Zeg maar: een KEMA keurmerk voor huisartsen.  Daar zijn 
we best trots op.  

Om te blijven werken aan kwaliteit hebben we jaarlijks een aantal 

gesprekken met cliënten/ patiënten van Het DOK.  Over de kwali-

teit van de zorg. Over verbeterpunten et cetera. Eén van de onder-

werpen die hieruit naar voren kwam is “de ideeënbus”.  

Dit is letterlijk een bus/doos geworden die u bij de ingang van de 

praktijk vindt. 

Hierin kunt u ideeën en opmerkingen kwijt over de praktijk:  

•	 Waarom	gaat	het	hier	altijd	“zus	en	zo”?	

•	 Dit	liep	niet	goed,		waarom	doen	jullie	het	niet	op	een	andere	

manier...?  

•	 Volgens	mij	zouden	jullie	beter.....

•	 Ik	ben	echt	niet	goed	geholpen	vandaag.		Ik	wil	niet	klagen,	

maar wil het wel even kwijt.  Vandaag gebeurde.... 

•	 Maar	ook	positieve	opmerkingen	kunt	u	kwijt.	

Regelmatig zal deze bus geleegd worden. In eerste instantie zal 

één van onze medewerkers, mw. Wilma Hoekstra, de opmer-

kingen lezen, verwerken en zo nodig bespreken met de rest van 

het team. We proberen er ons voordeel mee te doen.

Opmerkingen

Suggesties

Ideeën

Vragen
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Joselien Zuur doktersassistente in Het DOK

‘Urk bleef mij toch trekken’
Wij hebben een nieuwe doktersas-
sistente in Het DOK. Joselien Zuur is 
met ingang van 1 januari in vaste dienst 
gekomen. Eerder deed zij hier al vakan-
tiewerk, maar nu de huisartsen en Jose-
lien hebben geconstateerd dat het klikt 
tussen beide partijen, kreeg zij een vaste 
baan aangeboden. “Ik was werkzaam in 
Epe, maar Urk bleef toch trekken”, zegt 
Joselien. 

De nieuwe doktersassistente was al eerder 

werkzaam in Het Dok. Vorig jaar mocht zij 

als afgestudeerde doktersassistente voor een 

collega invallen. Omdat er nog geen vaste 

baan beschikbaar was op Urk, solliciteerde 

zij naar Epe. Daar werd zij aangenomen. 

“Maar toen dokter Van Schothorst belde met 

de mededeling dat er een baan voor mij was 

in Het DOK, heb ik geen moment getwij-

feld”, zegt Joselien Zuur.

Het contact met de Urkers vindt de nieuwe 

doktersassistente erg leuk: “De sfeer ervaar 

ik als gemoedelijk en relaxed. Mensen heb-

ben vaak geduld. Je moet wel stevig in je 

schoenen staan, want Urkers zijn vaak recht 

voor hun raap en zeggen waar het op staat. 

Maar dat maakt het ook weer een uitdaging.”

Een van de taken die Joselien gaat uitvoeren, 

is het maken van hartfilmpjes. De rest van 

verschillende klachten te maken. Omdat het 

een grote praktijk heeft en er veel zorgmoge-

lijkheden worden aangeboden, heeft ieder-

een weer andere taken”, besluit Joselien. 

haar extra taken zal nog nader ingevuld wor-

den. ”Het is een zeer afwisselend beroep. 

Geen dag is het zelfde. Elke dag zijn er weer 

andere patiënten, jong en oud en heb je met 

Ideeën
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Voorlopig een keer per maand spreekuur op Urk

Cardioloog Somsen in Het DOK
Onze huisartsenpraktijk heeft weer een spreekuur voor cardiologie. Cardioloog dr. 
Aernout Somsen van MC| Zuiderzee komt in eerste instantie één keer per maand 
een middag naar Het DOK. “Het is een extra service voor de Urker patiënten. De 
afspraak kan gewoon via de huisarts worden gemaakt”, zegt de cardioloog.

Cardioloog dr Somsen heeft een jarenlange 

ervaring op het gebied van cardiologie. Na 

afronding van zijn studie aan de Universiteit 

van Amsterdam werkte hij in Boston (USA) 

en Genève (Zwitserland). ”Vanaf 2005 tot 

2013 was ik werkzaam als cardioloog/oplei-

der in het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis in 

Amsterdam. Vanaf juni 2013 ben ik werk-

zaam in de MC| groep als voorzitter van de 

vakgroep cardiologie”, zegt de cardioloog. 

In 2007 zette dr Somsen samen met dr Igor 

Tulevski het Cardiologie Centrum Nederland 

op. Vanuit deze landelijke organisatie, waar 

inmiddels 35 experts op het gebied van car-

diologie werken, is de cardioloog werkzaam 

bij MC| Zuiderzee. Eén van zijn speciale 

aandachtspunten is de behandeling van 

patiënten met hartfalen. 

Team MC
Het team MC bestaat uit Hans Luijten 

(kransvatziekten), Tieneke Ansink (aange-

boren hartziekten en pacemakers), Jeroen 

van Dijk (beeldvorming van het hart), Marco 

de Vaan (pacemakers), Herbert Hauer 

(ritmestoornissen) en Aernout Somsen 

(vakgroepvoorzitter en hartfalen). Ook Toon 

Hermans, gespecialiseerd verpleegkundige 

voor hartfalen en ritmestoornissen, hoort bij 

deze groep. Hij verzorgt reeds langere tijd 

een poli in Het DOK.

Dokter Somsen heeft al patiënten uit Urk 

in zijn praktijk: “Ik ken al wat mensen en 

dat zullen er in de komende periode meer 

worden. Het beleid van Cardiologie Centrum 

Nederland en de MC| groep is er op gericht 

om naar de mensen toe te komen. En maxi-

male service en kwaliteit te leveren.”

”Tijdens onze poli’s werken wij samen met 

één van de assistentes in Het DOK, Joselien. 

Zij stelt patiënten gerust en maakt het hart-

filmpje (ECG), meet de bloeddruk en neemt 

een korte enquête af ter voorbereiding op 

het consult bij de cardioloog. Wij zijn heel 

erg blij met haar. Voorlopig kom ik een keer 

per maand. Later wordt het aantal spreek-

uren op Urk wellicht meer”, zegt dokter 

Somsen.

Zie ook de website: 

www.cardiologiecentra.nl
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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)

Huisartsenpraktijk locatie Wijk 8-1 

Wijk	8-1	•	8321	TG	Urk

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:	Laatste dinsdagmiddag van de maand in de oneven 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. 

Afspraak maken via het algemene praktijknummer.

Kraamberichten

In de laatste dokwerk stond dat onze as-
sistente Edith zwanger was. op 22 oktober 
2013 is zij bevallen van een gezonde doch-
ter. Zij heet Phileine. Edith is vanaf  februari 
weer aan het werk in Het doK. 

Enige tijd later zal Gerlin er een tijdje 
tussenuit zijn vanwege de komst van haar 
eerste kindje. Zij is op 30 april uitgerekend.

Nieuwe huisarts
in opleiding
in Het DOK

Ik ben Sabine Löwik, 26 jaar, en opge-
groeid in het Overijsselse Ommen. 

Toen ik geneeskunde ging studeren ben ik 

verhuisd naar Groningen. Na mijn afstu-

deren in 2012 ben ik weer teruggekeerd 

naar Overijssel. Dit keer naar Zwolle. Daar 

woon ik samen met mijn vriend Kristiaan 

en onze twee katjes Timo en Rossi. In mijn 

vrije tijd sport ik graag en daarnaast heb ik 

een passie voor muziek maken. Van jongs 

af aan heb ik klarinet gespeeld en sinds 

kort speel ik ook piano. 

Sinds mijn afstuderen als basisarts heb 

ik in een verpleeghuis in Zwolle gewerkt. 

Daarna heb ik werkervaring opgedaan op 

de spoedeisende hulp in het ziekenhuis in 

Hoogeveen. In maart 2014 hoop ik te be-

ginnen aan de opleiding tot huisarts in Het 

DOK op Urk. Daar heb ik erg veel zin in.


