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Wim de Visser, laatste huisarts op Wijk 8-1

‘Samen hadden wij dienst’
De praktijk op Wijk 8-1 is dicht. Vanaf 1 januari dit jaar is het echt rustig in deze 
voormalige huisartsenpraktijk. Daarmee is er een einde gekomen aan een tijdperk. 
Zes huisartsen hielden vanuit dit pand de gezondheid van een groot deel van de Ur-
ker bevolking in de gaten. Maar het gezin Wim de Visser blijft er wonen. Heerlijk 
rustig gelegen en een prachtige tuin geven voldoende aanleiding om het sinds 1982 
door hen bewoonde pand niet te verlaten.
 
Het verhaal zou hoofdzakelijk gaan over de 

historie van Wijk 8-1, maar natuurlijk dienen 

er zich vrijwel meteen ook andere onder-

werpen aan. Als de fotograaf een foto in de 

voormalige wachtkamer maakt, volgt meteen 

al de opmerking: ‘Als deze muren konden 

praten’. En: ‘Wat dacht je van de muren in de 

spreekkamer?’ 

Draagt Elkanders Lasten gaf in 1938 op-

dracht voor de bouw van een huis voor een 

dokter. De eerste die er zou komen te wonen 

was dokter De Jong. Hij verdronk tijdens 

het zwemmen, nog voordat hij het huis zou 

bewonen. Dokter Andriesen werd de eerste 

bewoner, gevolgd door dokter Heidinga. 

Hierna brak de periode van dokter Bregman 

aan. Nadat die naar Elburg vertrok, kwam 

dokter Dumas. Na drie jaar verhuisde deze 

huisarts naar het overzeese Nederland en 

kwam de familie De Visser naar Urk. 

Voor hen waren praktijk en privéleven moei-

lijk te scheiden. Wim de Visser: ‘Er was een 

schuifdeur tussen de praktijk en het woon-

gedeelte. Van enige privacy was amper spra-

ke. Het eerste wat wij deden was een kleine 

verbouwing doorvoeren. Maar in die tijd was 

het natuurlijk allemaal anders dan nu. Men-

sen kwamen soms gewoon achterom als de 

deur van de praktijk op slot was. Ook als ik 

een vrij weekend had’, zegt de huisarts.

Nu de praktijk aan Wijk 8-1 dicht is en er 

ook geen herhaalrecepten meer ingeleverd 

kunnen worden, rest alleen nog de herin-

nering aan 75 jaar ‘het huis van een dokter’. 

Een degelijk gebouw met een prachtig woon-

gedeelte. Met in de voormalige wachtkamer 

>> vervolg op pagina 2

Van de redactie
Mocht u het gemist hebben: 31 december 
2013 werd een hoofdstuk afgesloten van 
het grote boek over medisch Urk: de huis-
artsenpraktijk op Wijk 8-1 (Wim de visser) 
sloot definitief de deuren. dit na 7½ jaar van 
beperkt gebruik na de opening van Het doK. 
U leest erover in het hoofdartikel. 
We hebben verder voor u: een interview met 
de reumatoloog die wekelijks in het dok te 
vinden is. de niet te missen dokkunst pagi-
na. Een hopelijk slaapverwekkend verhaal 
over slaap en slapeloosheid. beslist alleen 
voor de vele mensen die slecht kunnen sla-
pen! En een kort verslag over een bijzonder 
ingrijpende operatie in Het doK. Namelijk 
de overgang naar een nieuw computersys-
teem. We hebben onze vakanties dubbel en 
dwars verdiend. dat kan ik u verzekeren. 
o ja, over vakanties gesproken. Hebt u nog 
gedacht aan reisadviezen, vaccinaties et 
cetera!? Een hele goede zomerperiode ge-
wenst. 

Namens de hele redactie, 
Gert Jonkheer
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nog altijd de aansprekende muurschildering 

van wijlen Steven (van Age) Ras. Even wordt 

het stil als de jeugdherinneringen van de 

fotograaf naar boven komen. Wim de Vis-

ser hoort het glimlachend aan. Alleen hij 

weet wat er zich sinds 1982 allemaal in deze 

wachtkamer en natuurlijk in zijn spreek-

kamer heeft afgespeeld. Hij kan en wil er 

uiteraard niets over zeggen. ‘Maar een ding 

is zeker: wij zijn dankbaar dat wij op Urk te-

recht zijn gekomen. Als ‘vreemden’ voelden 

en voelen wij ons hier thuis. Wij blijven hier 

lekker wonen. Er komt hier geen huisarts 

meer te wonen. Dat past niet meer bij deze 

tijd en het is ook te klein voor een moderne 

dokterspraktijk’. 

Hoewel Wim de Visser geen vaste diensten 

meer draait, is hij nog steeds als ‘oproep-

kracht’ actief. ‘Meestal twee dagen in de 

week. Ook volg ik nog bijscholingscursus-

sen. Dat moet ook wel, want er verandert 

regelmatig iets in de gezondheidszorg’, zegt 

Wim de Visser. Net als de plek waar de huis-

artsen tegenwoordig werkzaam zijn: in Het 

Dok. ‘Een hele vooruitgang’.

>> vervolg van pagina 1

Nieuw computersysteem
Zoals u allemaal wel weet maken we 
al vele jaren gebruik van een compu-
tersysteem in de praktijk. Ik meen 
vanaf 1992. Die systemen veranderen 
met het jaar. En er worden ook steeds 
hogere eisen aan gesteld. 

Ik zal het u maar eerlijk bekennen: we 

kunnen niet meer zonder. 

De tijd van de papieren (groene) kaart, het 

handgeschreven recept en de acceptgiro 

voor de particuliere patiënt is over. Zelfs 

in ziekenhuisland gaat men nu langzaam 

maar zeker over naar het digitale tijdperk. 

Eind juni zijn de praktijken in Het DOK 

gaan werken met een nieuw computersy-

steem: Medicom.

Reden is dat het oude systeem niet meer 

aan de eisen van de tijd voldeed. 

Medicom is een beproefd systeem en een 

grote speler op de markt in Nederland.

De meeste huisartsen in de Noordoostpol-

der bijvoorbeeld werken met Medicom.

Ook de apotheken in Emmeloord en Mark-

nesse zijn gekoppeld aan dit systeem.

Enkele van de grote voordelen zijn een 

betere medicatiebewaking, een betere kop-

peling met het diabetesprogramma en een 

koppeling met de huisartsenpost. 

Naar wij hopen krijgen we straks ook op 

Urk automatisch receptverkeer naar de 

apotheken.

Het papieren recept heeft dan zijn langste 

tijd gehad: één druk op de knop tijdens 

het consult bij de dokter en het recept is 

bekend bij de apotheek. U hoeft het daarna 

alleen nog af te halen. 
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Slaapmiddelen zijn een noodgreep

Slapen & zo
Over slapen en niet-slapen zijn een heleboel ideeën in om-
loop. Over enige van die ideeën kunt u hier iets lezen. 
Feit is dat geweldig veel mensen ’s nachts alles doen behalve 
slapen. De een noodgedwongen door ploegendienst of een 
huilend kind. De ander door een snurkende partner en de 
meesten door het niet in slaap kunnen komen of te vroeg 
wakker worden. 

In het verzorgingstehuis zijn wekkers overbodig. Een baby heeft ze-

ker 18 uur per etmaal slaap nodig. Een kleuter nog maar 11 uur. Een 

jongere gemiddeld 9 uur en boven de 60 is de slaaptijd nauwelijks 

7 uur per nacht. Ouderen zijn ’s avonds vaak eerder moe, maar ze 

ontwaken ook vaak al voor zonsopkomst. 

Twee zaken zijn belangrijk om te slapen: de behoefte aan slaap die 

we opbouwen gedurende de dag, moet groot genoeg zijn. En de 

biologische klok (een gebied in de hersenen dat het slaap-waakritme 

van het lichaam regelt) moet een seintje geven. Wanneer we ouder 

worden veranderen die twee processen: de slaapdruk vermindert en 

de biologische klok verschuift. 

De lichtsterkte heeft invloed op de klok in onze hersenen: de klok 

krijgt informatie via de ogen over de overgang van licht naar donker. 

Komt er minder licht binnen, dan geeft de klok een signaal af dat 

het tijd wordt om te slapen. De klok is vooral gevoelig voor blauw 

licht en juist dat licht levert op hogere leeftijd een probleem op door 

staar, troebele ooglenzen. Staar 

vormt een buffer voor juist dat 

soort licht. Dit verklaart bij-

voorbeeld dat een staaroperatie 

behoorlijk wat mensen aan een 

betere slaapkwaliteit helpt. 

De meest opmerkelijke ver-

andering bij ouderen is niet 

zozeer de lengte van de slaap als wel het slaappatroon. De slaap is 

opgebouwd uit een aantal stadia. Die voeren een paar keer per nacht 

naar een periode van diepe slaap. Ouderen komen wel in die diepe 

slaap terecht, maar die perioden duren veel korter. Ouderen slapen 

dus lichter en worden makkelijker wakker. 

Forceren om toch vooral aan die acht uur slaap te komen is niet 

handig. Als je overdag niet vermoeid bent, blijf dan niet met opzet 

langer in bed liggen. Dan slaap je ’s nachts nog slechter door. 

Zoals bekend zijn wij als artsen geen fan van slaapmiddelen. Meer 

en meer zijn in de loop van de jaren de negatieve aspecten van slaap-

middelen duidelijk geworden. 

De belangrijkste zijn wel de toegenomen slaperigheid overdag, 

Geboorte
op 23 april jl. is Simon geboren. 
Het eerste kindje van onze assistente 
Gerlin en haar man Wout. 

concentratieverlies en de verhoogde kans op vallen. Daarnaast is het 

vaak erg moeilijk om te stoppen met gebruik. Zeker na gewenning 

van vele weken tot maanden. Plus: op een recept staat niet voor niets 

een geel stickertje. Dat betekent “opgelet, uw reactievermogen gaat 

hiervan achteruit”. Autorijden 

wordt minder veilig. 

Wanneer deze middelen 

voorgeschreven worden moet 

er een goede reden voor zijn. 

Dat betekent ook dat er ge-

zocht moet worden naar alter-

natieven om beter te slapen. 

Hoe zit het met koffiegebruik of roken ’s avonds (stimulerend!). Is er 

een uurtje van rust vóór het slapen. 

Sommige mensen hebben een bepaalde routine die het goed doet. 

Bijvoorbeeld een ommetje lopen of een boek lezen. Of de dag over-

denken. Noem maar op. 

En soms is het dus niet nodig om veel slaap te hebben. (zie hierbo-

ven) 

Natuurlijk zijn er situaties die het erg moeilijk maken in slaap te 

komen. Denk aan stressvolle omstandigheden of verandering van 

ritme door een lange vliegreis. Soms kan het gebruik van slaapmid-

delen een beetje helpen om een moeilijke periode door te komen. 

Maar: zie het vooral als een soort noodgreep. Uiteindelijk is het ef-

fect niet positief meer. 

Tot slot wil ik u aanraden op de website van onze beroepsvereniging 

te kijken: www.thuisarts.nl. Kies dan voor “slapen” of “slaapstoornis-

sen” en u krijgt een schat aan informatie. Of kijk eens op de site van: 

inslaap.nl.

De mensen kunnen tegen-
woordig niet meer slapen als 
ze de krant niet gelezen heb-

ben, en als ze de krant gelezen 
hebben kunnen ze niet meer 

slapen. (C. Buddingh)

De sleutel om vooruit te ko-
men is per etmaal 8 uur te 
reserveren voor werken en 
acht uur voor slapen en ervoor 
zorgen dat dat niet dezelfde 
uren zijn. (Gene Brown)
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Dokkunst

Taalkunst
Welke taal gebruikt u om een situatie te 

beschrijven? Urkers, Nederlands…? Wan-

neer u nu instemmend knikt, heb ik u op 

het verkeerde been gezet. Zo bedoel ik het 

namelijk niet. Het gaat wel om taal maar 

niet om Nederlands, Frans of Duits.

Stel u heeft, wat ik niet hoop, een vervelende 

ziekte. De dokters van Het DOK zullen 

uw ziekte en ziektebeeld in medische taal 

beschrijven. Dat is een eenduidige taal, die 

niet voor meer dan een uitleg vatbaar is. 

Logisch ook, want dat voorkomt problemen 

wanneer uw dossier moet worden overgedra-

gen aan een andere arts of specialist. Ieder 

weet meteen wat er aan de hand is en hoe er 

adequaat kan worden opgetreden. 

Maar u zult zelf uw ziekte en ziektebeeld 

eerder in sociologische zin beschrijven: Hoe 

u zich voelt, wat voor u en uw naasten de 

gevolgen zijn. Of hoe anderen het ziekte-

proces hebben ondergaan. Dat is een heel 

andere taal dan het medische verhaal.

En misschien beschrijft u uw toestand op 

bepaalde tijden wel in theologische taal. Uw 

hoop en verwachtingen van de middelen 

door de artsen voorgeschreven. De manier 

waarop u tegen uw ziekte aankijkt en u zich 

opstelt in vertrouwen.

Fijn is het wanneer uw omgeving uw taal 

begrijpt en verstaat. 

Kijk, over die medische taal kan ik kort zijn, 

die vraagt kennis en inzicht die de meesten 

van ons niet hebben. Maar het is prettig 

wanneer u met uw probleem op meerdere 

manieren kunt communiceren met uw arts. 

Dat hij of zij in ieder geval ook andere talen 

beheerst dan het medisch jargon. De dokters 

van Het DOK doen dat ook. Gelukkig.

Maar ik begon met de titel “Taalkunst”. 

Kunst gebruiken we voor zingeving van de 

samenleving. We kunnen er terecht met 

onze ervaringen van mooi en lelijk. We 

houden ergens van of verafschuwen het. We 

kunnen dingen omarmen of afwijzen. Dat 

kan zonder problemen in de kunst. Het is 

zelfs een uitlaatklep voor zulke gevoelens. De 

kunst gebruikt daar vaak ook een speciale 

taal voor: de beeldtaal. Het bijgaand plaatje 

is een schilderij van Stiene Romkes-Kramer, 

gemaakt in opdracht, met memorabilia van 

een vers bruidspaar. Ouders van het paar 

vonden het leuk om allerlei dingen uit het 

leven van het bruidspaar tot nu toe vast te 

laten leggen op doek. Een Bijbeltje onder een 

stolp, muiltjes voor een pop, een muziekblad 

vanwege de muzikale talenten, een naaiga-

renklosje met naald, een kanten mutsje en 

zo voorts. Door de kunstenares samenge-

voegd tot een geheel. Liefde en de onderlinge 

band, dat spreekt uit dit schilderij en dat 

moest worden gezegd. In beeldtaal.

KJR (kjromkes@hotmail.com)
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Reumatoloog George Bruijn in Het Dok

‘Genoegen om op Urk te zijn’
De gezondheidszorg op Urk is goed 
verzorgd. Niet alleen als het gaat om 
hulpverlening door de huisartsen. Ze-
ker ook doordat er verschillende speci-
alisten spreekuur houden in Het Dok. 
Reumatoloog George Bruijn is een van 
hen. Al vijf jaar lang komt hij naar Urk 
om patiënten te woord te staan en te 
helpen.”En nog steeds met veel plezier. 
Het is leuk werken op Urk.” 

Het spreekuur in Het Dok op dinsdagmor-

gen wordt over het algemeen druk bezocht. 

Patiënten uit het hele dorp komen er naar 

toe. “Mensen vinden het prettig om in hun 

eigen omgeving naar een specialist te gaan. 

Vooral als zij geen vervoer hebben, is het 

een uitkomst om naar Het Dok te kunnen 

voor een eerste gesprek en onderzoek”, zegt 

specialist Bruijn.

Maar er is nog een reden waarom het 

spreekuur druk bezocht wordt. George 

Bruijn: “Er zijn op Urk toch wel wat meer 

reumatische aandoeningen zoals Bechterew 

en reuma dan elders. Dat zou te maken 

kunnen hebben met het feit dat Urkers over 

het algemeen op Urk blijven wonen. Hier-

door is de kans groter dat het in bepaalde 

geslachten meer voorkomt omdat erfelijk-

heid waarschijnlijk een rol speelt.”

Spontaan en open
De reumatoloog roemt de samenwerking 

met de huisartsen in Het Dok. En mede 

daardoor vindt hij het leuk om een ochtend 

in de week op Urk te werken: “Patiënten 

worden door de huisarts naar mij door-

verwezen. Het schept genoegen om hier 

werkzaam te zijn. Niet alleen vanwege de 

samenwerking met de huisartsen, maar ook 

vanwege de patiënten. Mensen zijn vaak 

spontaan en open. En, wij hebben een raak-

vlak: wij houden van vis. Niet alleen omdat 

het lekker is, maar vooral ook omdat vis 

eten gezond is”, besluit George Bruijn.

Ziekte van bechterew
bij de ziekte van bechterew (spondylitis 
ankylopoetica) zijn vooral de gewrichten 
van rug en de sacroiliacale gewichten ont-
stoken. de wervelkolom wordt als gevolg 
hiervan stijf en pijnlijk en soms ook krom. 
de ziekte van bechterew is een vorm van 
ontstekingsreuma.
de oorzaak van de ziekte van bechterew 
is onbekend. Wel is bekend dat de ziekte 
bij twee op de 1000 personen voorkomt en 
dat het vaker bij mannen dan bij vrouwen 
voorkomt. Erfelijkheid speelt waarschijnlijk 
een rol. Als een ouder de ziekte heeft, is er 
een kans van één op tien dat hun kind deze 
aandoening krijgt.

Reumatoïde artritis
Reumatoïde artritis (RA) betekent letterlijk: reumatische gewrichtsontsteking. Het woord 
‘reuma’ komt uit het Grieks en betekent ‘stroom’ of ‘ziekteverwekkende vloeistof’. En ‘artritis’ is 
afgeleid van het Griekse woord ‘arthron’, dat ‘gewricht’ betekent.
Reumatoïde artritis is een auto-immuunziekte: het afweersysteem keert zich tegen het eigen 
lichaam. Hoe dat komt is nog niet duidelijk. Reumatoïde artritis kan sluipend beginnen of plotse-
ling ontstaan. Het is een chronische aandoening, waarbij gewrichtsontstekingen op de voorgrond 
staan. de ziekte gaat in principe niet over. Soms is de ziekte actief en zijn er veel klachten, soms 
is er een rustige periode. Het verloop is dus grillig. Reumatoïde artritis komt op alle leeftijden 
voor, vaker bij vrouwen dan bij mannen.
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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:	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. 

Afspraak maken via het algemene praktijknummer.

verplicht/aangeraden
voor sommige bestemmingen zijn vaccinaties 
verplicht, voor andere bestemmingen slechts 
geadviseerd. Zo loopt u op veel (sub)tropische 
bestemmingen het risico om een infectieziekte 
op te lopen. ook voor bestemmingen dichter bij 
huis, zoals Egypte en Turkije, worden vaccinaties 
aanbevolen of zijn vaccinaties zelfs verplicht.

Soms geen vaccinatie mogelijk
Niet voor alle infectieziekten kunt u zich bescher-
men met een vaccinatie. Enkele voorbeelden 
hiervan zijn malaria, dengue of maag-darm-
infecties. Gelukkig zijn er tal van preventieve 
maatregelen die u het reizen gemakkelijk maken 
en waarmee u de kans op ziek worden tijdens of 
na uw reis kunt verkleinen.

bZ Reisadvies App
download nu de Reisadvies App van het Ministe-
rie van buitenlandse Zaken. deze app bevat reis-
adviezen per land, informatie in het geval van een 
calamiteit en contactgegevens van Nederlandse 
ambassades en consulaten. de gratis app is te 
downloaden via de Appstore (iPhone) en Google 
Play (Android), of via minbuza.nl/app.

Ik ga op reis 
en neem 
mee...

Vakantie ver weg klinkt geweldig! 
Zon, zee, strand, cultuur....  Maar 
ziek worden willen we niet! Het is 
goed	u	te	(laten)	informeren	over	
speciale adviezen en eventuele vac-
cinaties voordat u naar uw bestem-
ming vliegt. 

Er zijn veel landen (vooral in de tro-

pen) waar anti-mugmaatregelen en/

of medicatie tegen malaria wordt 

aangeraden. 

Bij ons kunt u terecht voor advies en 

vaccinaties. Ga eerst naar onze web-

site www.hetdok.praktijkinfo.nl. Ga 

naar “reisvaccinatie” en vul daarna 

het formulier in. Dit wordt dan auto-

matisch verzonden naar de assistente. 

De assistentes Edith en Gerlin, die 

hierin geschoold zijn, nemen binnen 

vijf werkdagen contact met u op. 


