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Nieuw, maar geen onbekend gezicht voor u. 

In juni 2016 is Suzanne Witteveen gestart 

als huisarts in opleiding in Het DOK.  Waar 
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Suzanne Witteveen -
nieuwe huisarts
Vanaf augustus neemt Suzanne Witteveen de praktijk over van Gert Jonkheer. Na 
het laatste fase  van de huisartsenopleiding in Het DOK te hebben afgerond zal zij 
hier als huisarts blijven.

Van de redactie
Voor u een nieuw Dokwerk onder een nieuwe eind-
redactie. Na het vertrek van Gert Jonkheer heeft 
ondergetekende zijn taak overgenomen.
Als huisartsenpraktijk zitten we in een periode 
waarin veel verandert. Uiteraard het vertrek van Gert 
Jonkheer als praktijkhouder, met tijdelijke opvolging 
door Roelien Boerma en uiteindelijke overname door 
Suzanne Witteveen. Dit kan wat verwarring geven. 
Daarom hebben we het kort op een rij gezet.  
Maar ook de veranderingen in de verloskunde. Een 
grote stap, maar we zijn blij met de goede samen-
werking met Madelief. In deze editie stellen ze zich 
verder voor. Klaas Johannes Romkes heeft hier een 
passend kunstwerk bij beschreven.
Ook in het assistententeam is beweging. Deborah 
van der Valk is het team komen versterken en stelt 
zich hier voor. Het belang van de huisartsenopleiding 
in Het DOK wordt ook nu duidelijk. De eerste op Urk 
opgeleide huisarts die op Urk blijft. Blij zijn we met 
de beslissing van Suzanne Witteveen om het team 
blijvend te versterken. Landelijk heeft de praktijk 
zich nu ook bekend gemaakt door mee te werken aan 
een filmpje voor de huisartsenopleiding. Mooie PR! 
De ontwikkelingen in de praktijk gaan door. Nieuw 
was de thema-avond over depressie met een grote 
opkomst. Een onderwerp wat aandacht vraagt. Zo 
ook de nieuwe hype in voedingsland: het koolhydraat 
beperkt dieet. 

Veel plezier!
Kees de Visser

>> vervolg op pagina 2

Suzanne 

Witteveen.

ze Urk alleen maar kende van verhalen, de 

mooie oude haven en de vis,  leerde ze nu de 

Urkers kennen.  Ze omschrijft ze als vrien-

delijke, hardwerkende, open en gastvrije 

personen. Een bevolking die naar elkaar 

omziet; de betrokkenheid is groot. Ook in 

Het DOK voelde zij zich al snel thuis. Een 

professionele, innovatieve en gezellige prak-

tijk. Toen bleek dat er een opvolger voor Dr. 

Jonkheer werd gezocht, leek dit een mooie 

kans voor haar.

Suzanne Witteveen wist al vrij jong dat ze 

arts wilde worden. In 2004 werd zij ingeloot 

voor de studie Geneeskunde in Amsterdam. 

Na haar opleiding heeft ze gewerkt op de 

kinderafdeling, spoedeisende hulp en bij de 

GGD. In 2014 is ze begonnen aan de huis-

artsenopleiding.  
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Na een jaar praktijkervaring in Dedemsvaart 

en twee kortere periodes in de Psychiatrie in 

Zwolle en het Verpleeghuis in Meppel, sluit 

ze haar opleiding af op Urk in juli 2017.  

Vanaf augustus zal ze vier dagen per week 

op Het Dok werken. Suzanne Witteveen 

woont op dit moment in IJsselmuiden met 

haar man en dochter. Naast huisarts zijn, 

Verloskundigen-
praktijk Madelief 
neemt verloskunde 
op termijn over

De verloskundigen van Madelief.

houdt ze van buitenactiviteiten, reizen, 

fotografie, lekker koken en is ze in de kerk 

betrokken bij het jongerenwerk.

“Het huisartsenvak is echt mijn ding: ik sta 

graag dichtbij de mensen en vind bijna alle 

vakgebieden interessant. Van klacht naar 

diagnose naar behandeling. En ik vind het 

heel bijzonder om patiënten in hun laatste 

levensfase te mogen begeleiden. Je hebt aan-

dacht voor de mens. Ik heb veel zin om nu 

echt aan de slag te gaan als huisarts, om u 

als patiënt beter te leren kennen. Een luiste-

rend oor te bieden, eerlijke gesprekken met 

u te voeren en samen met u een zo praktisch 

mogelijke oplossing proberen te vinden voor 

uw gezondheidsklachten. Ik kijk uit naar een 

mooie samenwerking, ook met mijn col-

lega’s in Het DOK.”

Madelief is zeven jaar geleden opgestart en groeide uit naar een praktijk van 
intussen vijf verloskundigen. Madelief zal de verloskundige zorg van de Urker 
Huisartsen Praktijk Het DOK op termijn gaan overnemen. Veel vrouwen kennen 
Madelief al langer en hebben de verloskundigen al vaker ontmoet.

In Nederland is verloskunde tegenwoordig 

geen onderdeel meer van de huisartsenop-

leiding. Dat merkten de huisartsen in Het 

DOK ook. Toen Gert Jonkheer aankondigde 

een andere uitdaging aan te willen gaan, 

kwam het onderwerp verloskundige zorg bij 

zijn opvolging sterk naar voren. De jonge 

generatie huisartsen is niet meer opgeleid 

om zwangeren te begeleiden en thuisbeval-

lingen te doen. Dit geldt ook voor Suzanne 

Witteveen, de opvolger van Gert Jonkheer. 

Zodoende werd er samenwerking gezocht 

en gevonden met Madelief. Vanaf 2018 zul-

len alle nieuwe zwangeren worden doorver-

wezen naar de verloskundigen.

Samen met Berdien Eilander- Pepping geeft 

Karine van der Heijden-Straatsma leiding 

aan de verloskundepraktijk in Het DOK. 

Berdien heeft de opleiding verloskunde 

in Groningen gevolgd terwijl Karine in 

Maastricht is afgestudeerd. Beiden zijn 

opgegroeid in de polder en kenden Urk en 

Urkers al voordat zij de praktijk in Het DOK 

zijn gestart.

De ervaringen van het tweetal en die van 

Heleen Menzo en Lideweij ten Bolscher zijn 

positief: ‘Het duurde even voordat wij als 

Madelief meer bekendheid kregen. Nu wordt 

er steeds vaker contact met ons gezocht en 

dat gaat heel goed. Wij begeleiden vrouwen 

vanaf het begin tot voorbij het kraambed. 

Daarnaast verzorgen wij ook voorlichtings-

avonden, waar overigens ook de mannen 

van harte welkom zijn.’ Eef van Zanden is 

pas op Urk komen wonen, samen met haar 

man, die predikant is op Urk. Zij is de vijfde 

vrouw die deel uitmaakt van de groep.

Karine doet tegenwoordig het administratie-

ve deel van Madelief: ‘Na jaren met plezier 

als Verloskundige te hebben gewerkt heb ik

besloten om nu achter de schermen te gaan 

werken. Op deze manier heb ik meer tijd 

voor mijn gezin.’ Ook het administratieve 

deel van de onderneming dient serieus 

wordt genomen.

Zowel Karine als Berdien vinden het werken 

als verloskundige boeiend: ‘Het is werken 

met je handen, maar je moet toch je herse-

nen gebruiken. Een combinatie die het werk 

tot een aantrekkelijk en dankbaar geheel 

maakt. Wij gaan bijvoorbeeld ook mee als 

een vrouw in het ziekenhuis wil bevallen. 

Wij merken dat vrouwen dat prettig vinden 

omdat je al langer met elkaar iets deelt dat 

nieuw leven betekent. Je hebt een vertrou-

wensband met elkaar.’

Madelief heeft een hele nauwe samenwer-

king met de huisartsen in Het DOK: ‘Dat 

werkt heel goed. Je kan direct schakelen met 

een van de huisartsen als er vragen zijn of 

als er samen zorg geleverd moet worden’, 

zeggen Karine en Berdien.
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Grote opkomst op de voorlichtingsavond over depressie

De verloskundigen van Madelief.

Gezondheidswinst door koolhydraten te beperken
Een nieuwe hype in dieetland: Het Koolhy-
draatbeperkt dieet. Het kan zorgen voor een 
fitter gevoel, gewichtsverlies en verbetering 
bij suikerziekte. Zelfs kans  dat er minder 
medicijnen nodig zijn, wanneer dit een 
nieuwe leefwijze wordt. 

Koolhydraten in de voeding
Koek en chips, maar ook brood, aardappelen, 
rijst, pasta, fruit, zuivel, peulvruchten bevatten 
allemaal koolhydraten. Koolhydraten worden 
in je lichaam omgezet in glucose. Glucose kan 
worden gebruikt om je lichaam van energie te 
voorzien. Om glucose als energie te kunnen 
gebruiken is insuline nodig. Insuline werkt als 
het ware als een sleutel die de glucose in je 
lichaamscellen brengt.
Een prachtig systeem! Maar… door een teveel 
koolhydraten kan het systeem op den duur 
overbelast raken. De cellen reageren dan niet 
meer goed op de insuline (sleutel) en laten 
geen glucose meer toe (de ‘deur’ blijft op slot). 
Uiteindelijk blijft je bloedglucose te hoog en/
of stijgt je gewicht. Je voelt je dan vaak moe, 
slaperig en hongerig, waardoor je weer kool-
hydraten gaat eten. Zo blijf je deze cirkel in
stand houden.

Een film, het verhaal van een patiënt, 
de uitleg van een psychiater en be-
handelmogelijkheden binnen huis-
artsenpraktijk Het DOK; ze kwamen 
allemaal aan bod op de speciaal geor-
ganiseerde voorlichtingsavond over 
depressie.

Aan de buitenkant zie je niets aan 

mensen met een depressie, maar aan 

de binnenkant is het soms een gevecht 

om het hoofd boven water te houden. 

Het filmpje ‘The Black Dog’ liet dit heel 

illustratief zien. Voor degenen die zelf 

met depressieve klachten te maken heb-

ben zeer herkenbaar. Hierin is te zien 

dat een depressie een moeilijke, maar 

Even voorstellen
Ze was al eerder werkzaam in Het DOK. Recent 
keerde Deborah van der Valk als assistente 
terug in onze praktijk. ‘Ik had meteen een goed 
gevoel bij het eerste sollicitatiegesprek. In de 
komende tijd krijg ik er wat taken bij in deze 
verantwoordelijke baan.’

Helemaal vreemd is de praktijk in Het DOK dus 

niet. In 2016 kwam Deborah voor de eerste keer 

in het team werken, ter vervanging van een 

collega. Nadat de andere collega’s weer aan 

de slag konden, vertrok zij weer. Vier maanden 

Steenwijk en toen diende zich plotseling weer de 

mogelijkheid aan om terug te komen op Urk. ‘Ik 

werkte destijds al met veel plezier op Urk. Toen 

ik de kans om weer aan de slag te kunnen in Het 

DOK, hoefde ik niet zo lang na te denken. Ik krijg 

nu een vast contract’’, zegt Deborah.

Haar taken zijn omvangrijk, maar dat hoort nu 

eenmaal bij deze baan. Deborah: ‘Je komt van 

alles tegen. Het ene moment geef je iemand een 

injectie, een paar ogenblikken later spuit je bij 

iemand een oor uit. Daarnaast heb ik uiteraard 

ook telefoondienst en verwerk ik een deel van de 

administratie. Dat vereist veel nauwkeurigheid, 

een baan dus met veel verantwoordelijkheid.’

Het omgaan met de patiënten omschrijft Debo-

rah, die eerder ruim vier jaar werkervaring in 

Kampen opdeed, als prettig: ‘Mijn ervaring is dat 

de mensen hier open, gemakkelijk toegankelijk 

en vooral ook vriendelijk zijn. Je hebt snel een 

vertrouwensband met ze en dat werkt plezierig. 

Vertrouwen moet er zijn, daarom heb ik ook een 

eed moeten afleggen tijdens mijn opleiding.’

Een aandachtspuntje waar sommige patiënten 

nog aan zouden kunnen gaan werken is volgens 

Deborah, tijdig een afspraak maken: ‘Dat 

voorkomt deels vertragingen, het zo geheten 

uitlopen van het spreekuur en dus wachttijden. 

Stiptheid daarin voorkomt irritatie. Uiteraard zijn 

er altijd onvoorziene omstandigheden die beslist 

voorrang moeten hebben. Daar is van onze kant 

begrip voor en als dat wederzijds ook zo is, dan 

gaat het helemaal goedkomen.’

Het DOK in ‘Dokterstas on Tour’
In huisartsenpraktijk Het DOK is een promotiefilm opgenomen voor de Huisartsen-

opleiding Nederland. De film wordt gebruikt om sollicitanten voor de huisartsenoplei-

ding meer zicht te geven op het huisartsenvak. 

Twee patiënten zijn gefilmd bij hun bezoek aan de praktijk en huisarts Kees de Visser 

geeft toelichting op het huisartsenberoep en de praktijkorganisatie.

Het filmpje is te zien op http://uitdepraktijk.huisartsopleiding.nl/de-dokters
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Grote opkomst op de voorlichtingsavond over depressie

Gezondheidswinst door koolhydraten te beperken
Koolhydraten minderen bij diabetes 
en/of overgewicht
Stel dat je weinig beweegt en regelmatig snoept, 
snackt of veel frisdranken drinkt, dan kun je 
het beste starten door dit te veranderen. Blijft 
je bloedglucosewaarde te hoog, ondanks deze 

Zo eet je koolhydraatarm
Vervang dit Door dit
Ontbijt:  Eieren (met spek), Griekse yoghurt met
Brood, ontbijtgranen bessen en noten, koolhydraatarmbrood
 
Warme maaltijd:  Extra gekookte of rauwe groenten, 
Aardappelen, pasta en rijst courgettepasta, bloemkoolpuree, 
 hamburger, gepaneerde schnitzel,  
 onbewerkt vlees en vis en kibbeling

Tweede broodmaaltijd: Rauwkostsalade met eiwitbron (zalm,
Brood, snacks tonijn, gerookte kip, gekookte ei, 
 avocado), koolhydraatarmbrood

Dranken:  Water, thee en koffie zonder suiker
Frisdrank, sap 

Tussendoortjes: handje ongezouten noten, pure cho-
Snoep, koek, snacks colade (+80% cacao), rauwkost, fruit (wel  
 beperkt, want fruit bevat vruchtensuiker)

Wil je jouw koolhydraten beperken? 
Bedenk  dat het geen dieet is, maar een andere leefwijze. Wil je meer informatie of 
persoonlijk advies?  Neem dan contact op met uw Praktijkondersteuner of diëtist.

aanpassingen dan kan het zinvol zijn om het kool-
hydraatbeperktdieet toe te gaan passen. Zomaar 
minder koolhydraten eten is niet verstandig. 
Deze producten bevatten ook goede stoffen, zoals 
B-vitaminen, mineralen en voedingsvezels die 
je  lichaam nodig heeft. Extra multivitaminen (bij 

voorkeur op natuurlijke basis) is een plicht. Ook 
heeft je lichaam energie nodig en is het belangrijk 
om meer eiwitten en vetten te gaan eten. Eiwitten 
zijn ook belangrijke bouwstoffen voor je lichaam. 
Daarnaast is vet een belangrijke energiebron en 
een leverancier van belangrijke vitaminen.

Dit gebeurt er met je lichaam als je steeds teveel koolhydraten eet...

serieuze aandoening is.

De psychiater??? heeft uitgelegd wat een 

depressie is en hoe elke depressie weer an-

ders kan zijn. Gelukkig is ook duidelijk dat 

het goed is om de depressie te laten behan-

delen en er niet alleen mee te blijven lopen. 

Na de pauze zijn de behandelmogelijkheden 

besproken die er in Het DOK worden gebo-

den. Janette Bos, psychologe/praktijkonder-

steuner heeft uitgelegd welke manieren van 

behandeling er zoal zijn voor een depressie. 

Van belang hierbij is dat iedereen een per-

soonlijke behandeling krijgt en er vooral in-

gegaan wordt op wat de patiënt zelf aangeeft. 

Erkenning van een depressie door de omge-

ving kreeg in haar praatje veel aandacht. Ook 

het gebruik van medicijnen tegen depressie 

is besproken. Dokter Suzanne Witteveen 

heeft uitleg gegeven over het project omtrent 

medicatie gebruik.  Huisartsenpraktijk Het 

DOK gaat de komende tijd mensen die een 

depressie hebben doorgemaakt oproepen 

om met  samen te bekijken of de medicij-

nen tegen depressie nog nodig zijn. Want 

medicijnen tegen depressie 

kunnen erg belangrijk zijn, 

maar moeten afgebouwd wor-

den wanneer dit mogelijk is. 

Zeker omdat deze middelen 

ongunstige langere termijn 

bijwerkingen kunnen geven. 

Uiteraard wordt er per persoon 

bekeken wat mogelijk is. Het 

voorbereidingsteam (Suzanne 

Witteveen, Gert Jonkheer, Els Bollenbakker 

en Wilma Hoekstra) was blij met de grote 

opkomst en kijkt terug op een positieve bij-

drage van de aanwezigen.

Depressie: een serieus probleem, waar u niet 

alleen in hoeft te staan. Wij bieden u graag 

onze ondersteuning.
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Dokkunst

Vrouwendag, zes weken
De dokters in het DOK hebben nog niet zo lang geleden besloten om 

geen bevallingen meer te doen. Toch wel een hele stap op een (voormalig) 

eiland, waar de bevallingen werden afgehandeld door de artsen. Hoewel 

de kindjes vreemdgenoeg werden gehaald door de vroedvrouw samen met 

de vader in een ‘elastieken’ bootje uit de Ommelebommelesteen.

Maar nu wordt het stokje overgedragen aan vroedvrouwen. Bepaald geen 

nieuw beroep trouwens. Bijna elke Urker van zes jaar en ouder zal bij 

het woord vroedvrouwen ogenblikkelijk denken aan de twee vroedvrou-

wen die in de Bijbel worden genoemd. En, met name: Sifra en Pua , in 

tegenstelling tot de tegenstander, een farao. Zij gingen de opgedragen 

genocide tegen en weigerden mee te werken. Ze bleven hun werk doen 

aan moeders of bijna-moeders en spelden de farao iets op de mouw. En 

zo zal het ook in het DOK gaan met vroedvrouwen. Met veel liefde en 

inzet hun werk doen voor moeders.

De bekendste moeder uit de hele geschiedenis is natuurlijk Maria, de 

moeder van Jezus. Vooral in 

het Oosters-orthodoxe geloof 

en in het Rooms-katholieke 

geloof een heel belangrijk per-

soon. In het protestantisme 

toch wat ondergesneeuwd. In 

het Urkers leeft Maria wel 

met enige aandacht voort. Zonder trouwens dat de meeste Urkers dat 

weten! Het is een overblijfsel uit onze ‘Roomse’ periode. Nu hebben wij 

het Roomse geloof inmiddels afgelegd en ingeruild voor eigensoortig pro-

testantisme dat we innig hebben omarmd. En wat is dat relict uit oude 

tijden? Dat is een kinderversje dat vroeger gezongen werd door een Urker 

mimme of Urker bessien voor en met de kinderen op Urk:

“Vrouwendag, zes weken,

’t vleas is eut de pekel,

De kool is eut et vat,

Buurvrouwe, eaw jie nog wat?”

Het herinnert aan Maria Lichtmis, op 2 februari. En het is de herden-

king van het zuiveringsoffer dat Maria veertig dagen na de geboorte van 

Jezus, volgens de Joodse wet (Leviticus 12), moest brengen. 

Voor Urk trouwens een moeilijke periode van het jaar. Alles raakte dan 

zo’n beetje op.nIn de kunst is Maria ook een heel veel afgebeeld persoon. 

In olieverf, als ets of in marmer.

En altijd met veel devotie gemaakt. Bij deze column een afbeelding van 

een intiem portret van Maria met Kind, geschilderd door de meester 

Pieter Franz de Grebber. 

Moeder en Kind. Beeldschoon en lieflijk.

kjromkes@hotmail.com

Het was hartverwarmend!  Op 5 mei werden mijn 
vrouw Marjo en ik getrakteerd op een afscheids-
receptie in De Koningshof. Om nooit te vergeten.  
Een urenlange stroom mensen kwam ons de hand 
schudden. Patiënten, vrienden, collega-hulpverleners. 
Wensten ons sterkte en/of veel zegen toe voor onze 
toekomstplannen.  Bedankten ons.  Wilden nog iets 
zeggen over wat ze meegemaakt hadden in die 23 
jaar dat we op Urk gewerkt hebben.  Echt fantastisch! 
Heel hartelijk dank! 

Dick Visser hield een speech namens de DOK-collega’s 

over de afgelopen jaren. Zo haalde hij o.a. aan hoe het al-

lemaal begonnen was. Hij had zelfs de originele sollicitatie-

brief nog. Ooit nog geschreven vanuit Engeland. Als cadeau 

kregen we een fraaie bronzen sculptuur van een bekend 

Urker tafereel (“het leugenbankje”).  Er werd voor de zeker-

heid nog wel bij gezegd dat dit niets te maken had met mij 

als huisarts. 

Naderhand was er een buffet voor onze familie en de direc-

te collega’s.  Die werd opgeluisterd door een aantal verras-

sende acts. Onder andere door een gelegenheidskoor van 

al het DOK personeel inclusief artsen. Talent te over! Ga zo 

door zou ik zeggen. 

Momenteel (we schrijven medio juni) werk ik weer af en 

toe in Het DOK als waarnemer. Vreemd in deze rol, maar 

toch vertrouwd.   Ondertussen werken Marjo en ik aan 

onze plannen voor Thailand.  De meeste dingen zijn nu 

behoorlijk duidelijk. De reis is bijna geboekt. De verblijf-

plaats is vrijwel rond. Het wachten is nog op de benodigde 

visa. Ook het eerste deel van ons verblijf (taalstudie) is nog 

niet geheel duidelijk.  

Maar langzaam maar zeker bereiden we ons voor op ver-

trek.  Op 3 september as. is de uitzenddienst in onze kerk 

gepland. De week erna hopen we te vertrekken. 

Wie ons (elektronisch) wil volgen kan dat doen via onze 

website:  www.gertenmarjo.nl 

Afscheid
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Urker Huisartsen Maatschap
A. van Schothorst  • Dr C.L. de Visser 

• D. Visser 

Vaste waarnemers:

Mw. E. Bollebakker en mw. P. Klein

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.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 

Na het vertrek van huisarts Gert 
Jonkheer zijn een aantal zaken ver-
anderd. We zetten ze hier op een 
rij voor patiënten uit zijn praktijk.

Suzanne Witteveen neemt de praktijk 

van Gert Jonkheer over vanaf 1 augus-

tus 2017. Omdat zij nog bezig is met 

het afronden van de huisartsopleiding, 

is Roelien Boerma tijdelijk in deze  

praktijk werkzaam.

Suzanne Witteveen komt in dienst bij 

de andere huisartsen. In de gegevens 

van de ziekenhuizen is het daarom 

niet mogelijk dit te verwerken onder 

haar eigen naam. Daarom wordt het 

administratief verwerkt onder de naam 

van Kees de Visser.

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 woensdag.
•  KNO-arts: Elke woensdagmiddag van 13.30 tot 16.30 uur.
•  Dermatologie: In de even weken op dinsdagmiddag.
•  Cardiologie: Een keer per maand op dinsdagmiddag.

•  Hartfalenspreekuur: Laatste oneven week van de maand op dinsdagmiddag.

Overige activiteiten in Het DOK:
•  Dantuma (voor aanmeten kousen e.d.): Vierde 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 ELEOS en ’s Heeren Loo.

Belangrijke informatie voor 
patiënten uit praktijk 
van Gert Jonkheer

Herhaalrecepten 

Herhaalmedicatie die vóór 14.00 uur wordt 

aangevraagd, kan de volgende werkdag na 

16.00 uur worden afgehaald bij de 

apotheek. 

Het DOK:

Tot 1 augustus 2017: 
tijdelijke waarneming door 
Roelien Boerma.
Vanaf 1 augustus 2017:  
officieel overname door huisarts 
Suzanne Witteveen.

Huisartsenpost (0900-3336333):
Aangeven dat Suzanne Witte-
veen uw nieuwe huisarts wordt.

Ziekenhuis:
Aangeven dat Suzanne Witte-
veen uw nieuwe huisarts wordt, 
maar dat uw gegevens verwerkt worden onder 
de naam van huisarts Kees de Visser.


