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In gesprek met de praktijkondersteuners GGZ

‘Ik ben niet gek’ 
Op een mooie donderdagmorgen zijn we al tamelijk vroeg in Het DOK. We hebben 
een afspraak met drie dames. Hun leeftijd willen ze niet prijs geven, maar ze zien er 
in ieder geval erg jeugdig en fris uit. Het zijn Wilma Hoekstra, Irene Kramer en Jan-
nette Bos. Zij werken alle drie als praktijkondersteuner GGZ in Het Dok. Wij willen 
nader kennis maken met hen en wat horen over hun werk.

>> vervolg op pagina 2

Van de redactie

Niet te geloven: het is al weer zomer. 
Niet te geloven: Het DOK is al weer 10 jaar 
in gebruik. 
Niet te geloven: dit moet al weer de 30e 
DOKWERK zijn sinds de opening. 
In die 10 jaar schreven wij vooral over de 
huisartsenzorg natuurlijk. 
Over de lopende zaken. Over personeel, 
over organisatie, over veranderingen. 
Over ziekten en gebreken. En wat er aan 
te doen. 
In dit nummer extra aandacht voor de 
ontwikkeling van zorg voor mensen met 
psychische klachten. 
Inmiddels ook een niet meer weg te denken 
zorgaanbod binnen de huisartsenzorg. 
En verder ook weer een schat aan infor-
matie over nieuwe werknemers. Ze blijven 
komen... en gaan.
Namens de redactie veel leesplezier en een 
fijne zomer.
 
Namens de redactie, Gert Jonkheer

Van links naar rechts: Jannette, Wilma en Irene.
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Wilma werkt al wat langer in Het DOK, de 

anderen korter. En al gauw blijkt dat ze in 

een behoefte voorzien. 

Vroeger was de hulp voor psychische proble-

men alleen beschikbaar buiten de huisart-

senpraktijk. De huisarts moest je dan door-

sturen. Daar is verandering in gekomen in 

de afgelopen acht jaar. Enerzijds natuurlijk 

vanwege het kostenaspect. Maar het heeft 

hier toch goed uitgepakt. 

De dames ervaren dat het aanbieden van 

psychische hulp laagdrempeliger is gewor-

den. De cliënten die een zorgvraag hebben 

kunnen vrij snel worden geholpen. En in 

een toch wat vertrouwder omgeving. En alles 

in het kader van de huisartsenzorg: de huis-

artsen zijn en blijven de verantwoordelijken 

voor de geboden zorg. 

Klachten met betrekking tot de geestelijke 

gezondheid zijn er te over. Denk aan angs-

ten, depressies of een burn-out. En soms is 

het erg ongemakkelijk dat je slecht kunt zien 

dat iemand (psychisch) ziek is. Het is vaak 

niet zo duidelijk als een gebroken pols of 

zo. Leg dat maar eens uit aan een werkgever 

bijvoorbeeld! 

Goed draaiend geheel
Het was voor de dames wel wennen in Het 

DOK. Want ze moesten het werk en de werk-

plek nog behoorlijk vormgeven. De verhou-

ding met de huisartsen, de verhouding met 

het maatschappelijk werk. Gesprekken met 

de gemeente soms. Het resultaat is dat het 

een goed draaiend geheel is inmiddels. Er is 

goed contact met maatschappelijk werk, die 

aan de overkant van de gang zit. Er is goed 

contact met de scholen en onderwijzend 

personeel. 

Was er vroeger nog wel sprake van een 

eilandjescultuur (ieder doet het zijne). Nu 

neemt dat zienderogen af. Ook worden pro-

blemen soms Urk-breed aangepakt en initi-

atieven ondernomen met andere praktijken 

en organisaties. Het wordt als zeer positief 

ervaren en de samenwerking wordt heel erg 

gewaardeerd.

Een voorbeeld is het groepswerk. Er werd 

een groep “spanning de baas” samengesteld. 

Urk-breed en in samenwerking met Fytac 

werden de avonden gehouden. Het is heel 

goed bevallen en smaakt naar meer. Bij de 

dames leven nog ideeën genoeg op dit vlak. 

Te denken valt aan groepen rond thema‘s 

‘Rouw en verlies’ of ‘Burn-out en dan’. 

En wat doen ze nog meer:

Vroeger was er vaak een hoge drempel om 

psychische hulp te zoeken. Dan klonk vaak: 

“Ik ben toch niet gek!” Dan was er vaak 

schaamte, schuldgevoel of was de thuissitu-

atie niet bespreekbaar. 

Nu wordt er sneller onderkend dat er echt 

hulp moet worden gezocht. Dat is een goeie 

zaak. En dat die hulp ook nog es dicht bij 

huis geboden kan worden is een groot voor-

deel. Maar er is een nog best een slag te 

maken op Urk. 

Specialisten
Uiteraard moet er soms worden doorver-

wezen naar de tweede lijn. De specialisten 

als psychologen en psychiaters. Bij flink 

wat problemen of psychiatrische ziekten is 

het advies van een specialist nodig. Denk 

aan medicatie of een speciale behandeling. 

Voor een deel kan die (specialistische) hulp 

trouwens ook in Het DOK geboden worden. 

Momenteel houdt Indigo er spreekuur (van 

GGZ centraal) en ook In de Bres heeft er 

spreekuren. 

Heel fijn vinden de dames ook dat ze veel 

aandacht kunnen geven aan de cliënt. Hem 

of haar begeleiden op het pad naar goed 

functioneren. Meelopen en zorgen dat er 

binnen het genezingsproces veiligheid en 

vertrouwen wordt gecreëerd. En de cliënt 

zelfstandig houden en niet afhankelijk ma-

ken. Ze werken met veel plezier en gevraagd 

naar hun ‘drive’ om dit werk te doen, kregen 

we eerlijke antwoorden.

Irene werkt bij Progress en is gedetacheerd 

als POH-GGZ voor de jeugd. Bij kinderen 

en jeugdigen ligt haar hart. En met haar stu-

die psychologie zet ze zich in om kinderen 

(en ouders) weer op weg te helpen.

Jannette is ook psycholoog. Zij wil graag 

naast mensen staan in hun vragen. En even-

tueel een stapje dieper te gaan dan alleen de 

klachten. Heel de mens en zijn/haar levens-

verhaal is er immers bij betrokken, zegt ze.

Wilma werkt haar hele leven al in de psy-

chiatrie. Lang was ze sociaal psychiatrisch 

verpleegkundige maar is heel bewust over-

gestapt naar dit werk toen zich de mogelijk-

heid voordeed. Praktijkondersteuner in de 

geestelijke gezondheidszorg past haar als 

een handschoen.

De drie dames lijken hun draai te hebben 

gevonden tot vreugde voor hen zelf en voor 

hun cliënten.

Anneke van Urk/Klaas Johannes Romkes
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Na 34 jaar meer tijd voor andere dingen

Wim de Visser met pensioen
Het zal even wennen zijn voor de patiënten 
en collega’s, maar het is een voldongen feit: 
Wim de Visser is geen actief huisarts meer 
in Het DOK. In een bomvolle zaal van De Ko-
ningshof nam hij op 1 april afscheid. Het was 
een bijzonder afscheid. In aanwezigheid van 
zijn (klein-) kinderen en collega’s kreeg Wim 
aan het einde van zijn afscheidssymposium 
een koninklijke onderscheiding.

Dat was het laatste waar hij op had gerekend. 
Achter de schermen was alles al lang en 
breed bekokstoofd. Burgemeester Pieter van 
Maaren spelde hem namens Zijne Majesteit 
de Koning de versierselen op, die horen bij 
Ridder in de Orde van Oranje Nassau. “Eigen-
lijk horen moeders van kinderen met een beperking die te krijgen”, klonk het 
bedeesd. Maar Wim de Visser kon echt niets anders doen dan verbaasd en 
verrast deze ridderorde accepteren.
Toen de eerste schrik voorbij was klonk er vooral dankbaarheid in de 

woorden van Wim de Visser. Het feit dat kinderen en 
kleinkinderen getuige konden zijn van het opspelden 
van de versierselen maakte de onderscheiding nog 
mooier. Getuige het enorme applaus stemden de 
aanwezigen van harte in met het toekennen van deze 
prachtige onderscheiding.
De afscheidsreceptie werd door heel veel mensen uit 
alle lagen van de samenleving bezocht. Na 34 jaar is 
het gezin De Visser niet meer weg te denken uit de 
Urker samenleving. Het afscheid betekent overigens 
niet dat Wim de Visser met zijn armen over elkaar 
gaat zitten.

Trizet-Urk
Zo is Wim de Visser onder andere voorzitter van 
Trizet-Urk. Deze belangenvereniging zet zich in voor 

ouders van mensen met een verstandelijke beperking. Trizet-Urk wil belang-
hebbenden helpen in het vinden van oplossingen voor de talrijke problemen 
die zij tegenkomen. Op de website trizet-urk.nl is alle informatie te vinden 
over deze belangenvereniging. 

Groot aanbod geestelijke 
gezondheidszorg in Het DOK 
De afgelopen jaren hebben wij als huisartsen ons sterk gemaakt. Waarvoor? Om 
een flink aanbod in huis te hebben voor hulp op psychisch gebied. Het gaat dus 
over allerlei problemen die niet of niet alleen lichamelijk zijn.

Allereerst is daar natuurlijk ons eigen aan-

bod in de vorm van POH ggz (praktijkonder-

steuning geestelijke gezondheidszorg) voor 

volwassenen en jeugd.

In deze DOKWERK vertellen onze prak-

tijkondersteuners iets over hun werk.

Daarnaast vinden we in Het DOK het al veel 

langer bestaand maatschappelijk werk en het 

Centrum Jeugd en Gezin. Open en bereik-

baar voor iedereen.

De volgende zorgaanbieders zijn alleen te 

consulteren na verwijzing door de huisarts:

In de Bres, die zich profileert als christelijke 

ggz, huurt al enige tijd ruimte bij ons. Vijf 

dagen in de week. Ondanks de perikelen, 

waar u in de media recent over kon horen, 

zijn ze druk bezig om continuiteit van chris-

telijke GGZ te waarborgen.

In de Bres biedt in Het DOK psychologi-

sche en psychosociale hulp op christelijke 

grondslag. Lees meer op hun website http://

ggzindebres.nl.

 Daarnaast is er sinds afgelopen winter een 

zorgaanbod via ’s Heeren Loo Zorggroep. 

Een organisatie die een aparte vermelding 

waard is. Zij richt zich op een bijzondere 

groep mensen. Namelijk mensen met een 

verstandelijke beperking en hun omgeving. 

Zij zijn op Urk bekend van woonvoorzie-

ningen en Het Drukpunt. Maar nu ook te 

vinden in Het DOK. 

Er komt regelmatig een AVG (Arts voor 

Verstandelijk Gehandicapten) en ook is er 

wekelijks een gezondheidspsycholoog. Lees 

meer op hun site: http://www.sheerenloo.nl.

  

Wij zijn als huisartsen erg blij met deze ont-

wikkelingen. Gevarieerde zorg dichtbij. Met 

name ook omdat we weten van oplopende 

wachttijden elders in het land.
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Introductie nieuwe huisarts in opleiding
Via deze weg wil ik mij graag voorstellen Aan u. Ik ben Suzanne Witteveen 
en tot en met september 2016 werkzaam als huisarts in opleiding op Urk. Op 
maandag, dinsdag en vrijdag ben ik aanwezig op de praktijk en draai ik mijn 
eigen spreekuur. Dit doe ik onder supervisie van huisarts Kees de Visser.
Ik ben geboren en getogen in Amsterdam. Aldaar heb ik ook mijn studie 
geneeskunde aan het VU- Medisch Centrum gevolgd. Inmiddels ben ik al 
vijf jaar werkzaam als arts. Ik heb op verschillende plekken gewerkt. Onder 
andere op de kinderafdeling en de spoedeisende hulp. Nu zit ik in het laatste 
jaar van mijn huisartsenopleiding. In 2012 ben ik voor de liefde naar het 
oosten gekomen. Inmiddels ben ik getrouwd en zijn we de trotse ouders van 
Julia. In mijn vrije tijd hou ik van buitenactiviteiten, klarinet spelen, creatief 
bezig zijn en ben ik in de kerk betrokken bij meerdere projecten voor jonge-
ren. 

Els Bollebakker nieuwe huisarts in Het DOK

‘Dorpse karakter sprak mij aan’
Els Bollebakker begon ooit, na haar 
studie van elf jaar, in verpleeghuis De 
Voord in Elburg, om uiteindelijk als 
nieuwe huisarts op Urk aan de slag te 
gaan. Haar eerste ervaringen zijn po-
sitief. Zelfs als het gaat om bijnamen 
waarvan er een aan haar achternaam 
is gekoppeld. Nu voelt Els Bollebakker 
zich thuis op Urk, maar woont (nog) in 
Almere met haar man Frank en twee 
kinderen Daan en Tijmen.

De nieuwe dokter is sinds 2015 zelfstandig 

huisarts. Dat betekent echter niet dat zij 

geen ervaring zou hebben. Integendeel, 

want in september 2004 werd gestart met 

de (basis-) opleiding Geneeskunde in het 

UMC in Utrecht. In oktober 2010 kreeg zij 

haar artsenbul. Van 2011 tot 2015 heeft Els 

Bollebakker de huisartsenopleiding in het 

AMC gedaan. Praktijkervaring deed zij op 

in Zeewolde en Purmerend. In de tussenlig-

gende periode werd ervaring opgedaan in 

een Hospice in Hoofddorp, de crisisdienst 

psychiatrie in Amsterdam-Noord en op de 

Spoedeisende Hulp van MC| Zuiderzee in 

Lelystad.

vrolijk, al die kinderen op straat.”

Op kraamvisite gaan is ook een ervaring op 

zich. “De eerste keer dat ik in het oude dorp 

kwam bij een familie hing er een bordje 

aan de deur waar op stond: Kraamvisite 

achterom. Dus dat deed ik ook keurig, maar 

trof wel een bordje aan met ‘schoenen uit’. 

En ook daar gaf ik gehoor aan. Later begreep 

ik van een collega dat dokters en dominees 

hun schoenen niet hoeven uit te trekken.”

Haar achternaam riep bij de al wat oudere 

Urkers de vergelijking op met de talrijke 

bijnamen hier ter plaatse. Wie kent er niet 

de ‘bollebakker’? In ieder geval is het voor de 

nieuwe huisarts een voordeel. Na het lezen 

van dit artikel weet iedereen wie de nieuwe 

huisarts is.

Na een aantal korte waarnemingen in ver-

schillende plaatsen is Urk de plek waar Els 

Bollebakker voor langere tijd wil blijven 

werken. “Urk is een plaats waar mensen 

naar elkaar omzien. Het is leuk om een 

patiëntengroep te hebben met veel families 

en buren/kennissen. Daarnaast is Het DOK 

een goed georganiseerde, moderne en gezel-

lige praktijk”, zegt Els Bollebakker.

Urk is dus nieuw voor haar. Maar het went 

erg snel allemaal. Els Bollebakker rijdt ui-

teraard ook visites en wordt tussen 12 en 

13uur geconfronteerd met een typisch Ur-

ker verkeersbeeld: veel kinderen op straat. 

“Het is uitkijken op straat. Van klein tot 

groot gaan ze (vaak) zelfstandig op de fiets 

of lopend naar huis. Toch vind ik het wel 
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Dokkunst

Dracht  
Wanneer de lengte van een abonnement 

een beeld is van traditionaliteit, dan vrees 

ik het ergste voor mijzelf. Er is een kunst-

blad waar ik op 18-jarige leeftijd een abon-

nement op nam van mijn eerste weekloon. 

Dat was trouwens fl 32,50 per week. Dat 

fl. betekent guldens (voor de lezers die van 

na de euro zijn). Het was een A5-blaadje 

en nog helemaal in zwart-wit met alleen 

een gekleurde omslag. Er was elke uitgave 

een wedstrijd voor de abonnees en er stond 

heel veel techniek in. Hoe teken je dit, hoe 

schilder je dat?

Nu, vijftig jaar later, lees ik dat blad nog 

steeds en heb ik door de jaren heen for-

maat, opmaak, lettertype en inhoud zien 

veranderen. Soms ten goede soms tanden-

tergend. 

Er staat veel minder ‘techniek’ in. Wel veel 

meer reportages over kunstenaars. Vaak 

over die kunstenaars met een boodschap bij 

hun werk. Die leggen altijd veel woorden 

neer bij hun kunst omdat je het anders 

mogelijk niet snapt of begrijpt. 

Maar blijkbaar is het goed om te vernieu-

wen en te verfrissen. Winkels, vooral kap-

salons, doen dat met de regelmaat van de 

klok. En voor winkelketens is het soms de 

laatste noodgreep om aandacht en vooral 

klanten te trekken. 

Maar soms lukt dat niet en verdwijnt een 

stokoude combinatie van letters zoals van 

V&D uit beeld en uit de gratie. 

“Een afgesloten traditie moet je niet meer 

veranderen en laten zoals ie was”, aldus 

Puck van der Zwan over de Urker kle-

derdracht. Hij vindt het prachtig dat de 

‘dracht’ bij Urkerdag uit de mottenbal-

len wordt gehaald en een dagje massaal 

geshowd. Maar nieuwe ontwikkelingen bij 

de dracht vindt hij uit den boze. “Milde’s 

hebben nu eenmaal tippen (puntige uitein-

den). Dat moet je niet veranderen.” 

De laatste die, in die toen nog levende 

Urker klederdrachttraditie, voor verande-

ring zorgde was koningin Victoria van 

Engeland. Zij zorgde dat de dracht een 

stuk minder kleurrijk werd. Zij schreef 

langdurige rouw voor na het overlijden van 

haar echtgenoot. 

Trouwens we kunnen de vraag opwer-

pen of alle klederdracht wel uitgestorven 

en afgesloten is. Je kon immers aan de 

klederdracht zien waar iemand woonde. 

Welk geloof zij had (in Zeeland aan de 

versierselen aan de kap), maar ook welk 

beroep iemand had. 

Nu is dat wat verwaterd en zijn bijvoor-

beeld buschauffeurs vaak niet meer te 

herkennen aan hun dracht. Daarentegen 

conducteurs dus weer wel en ook politie-

agenten. 

En dan de betere helft der mensheid, de 

vrouw. En dan vooral de vrouw in aan-

bouw. Je kunt ze uittekenen in spijkerbroek 

en T-shirt. Soms met borduurwerk, slijt-

plekken en vaak met vreemde gaten. 

En ook in Het DOK kiezen de assistentes 

en paramedisch opgeleiden voor een hand-

zame en vooral praktische ‘klederdracht’ 

die hun niet belemmerd om hun werk 

zo goed mogelijk te doen. En lopen daar 

vrolijk in rond. Niemand die zich eigenlijk 

realiseert dat het ook een soort kleder-

dracht is en wie zal zich daaraan storen. 

Niemand immers?  

KJR (kjromkes@hotmail.com)

‘Toegankelijkheid staat mij aan’

Petra Klein 
nieuwe huisarts 
in Het DOK
Woonachtig in Almere, maar met iets lan-
ger dan een half uurtje rijden is zij drie da-
gen per week op Urk om patiënten te hel-
pen en te adviseren. Urk is niet onbekend 
voor haar, want Petra heeft eerder twaalf 
weken coschappen in Het DOK gedaan

Die periode heeft haar mede doen besluiten om 

op Urk te komen werken. “Dat is een fijne erva-

ring geweest. Urkers zijn vriendelijk en open. 

Ik kom oorspronkelijk uit Harlingen en daar 

heb je dezelfde mentaliteit. Het is fijn om dat 

opnieuw te ervaren.”

Petra Klein 

heeft haar oplei-

ding tot huisarts 

in 2015 suc-

cesvol afgerond. 

Na de Havo en 

de opleiding tot 

radiodiagnos-

tisch laborant 

was zij werk-

zaam in het 

Boven IJ-ziekenhuis. Zij kwam er achter dat 

ze meer wilde dan alleen maar röntgenfoto’s 

maken. Vervolgens werd de studie VWO opge-

pakt en werd Petra ingeloot voor de opleiding 

Geneeskunde. Na deze opleiding was onze 

nieuwe huisarts een aantal jaren werkzaam op 

de afdeling Intensive Care (IC). “Maar ik miste 

het contact met de mensen”, zegt Petra, die 

getrouwd is en een dochtertje (Lisa) van acht 

maanden heeft. De 3-jarige opleiding tot huis-

arts volgde.

Zij vindt het niet erg om van Almere naar Urk 

en terug te rijden: “Ik vind het heerlijk om een 

half uur te rijden en geniet van de omgeving 

als ik in de auto zit. Ook is het voor mij een 

bezinningsmoment. Vooral ’s middags, om het 

werk van die dag nog even de revue te laten pas-

seren.”

Foto: B
ert de V

ries
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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)

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 

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 ‘In de Bres’ en ‘‘s Heeren Loo’.

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.

DOK-weetjes
 • Op 8 mei is Sarah geboren, dochter van Gerlin, één van de assistentes, en haar 

man Wout. Broertje van Simon. Gerlin hoopt na haar kraamverlof en (lange) 
vakantie eind augustus weer aan de slag te gaan. 

• Binnenkort krijgen we weer een wisseling van de wacht. Deze zomer beëindigt 
Werner de Jong zijn eerste jaar van de huisartsopleiding in Het DOK. Volgens 
ons wordt het een goede huisarts. In september komt er D.V. een andere huis-
arts in opleiding: Anne Wil Booij-Veldman.

• Sinds enige tijd staan er twee zogenaamde seniorenstoelen in de wachtkamer. 
Bedoeld voor mensen die wat meer moeite hebben met gewone stoelen. Een 
extra service voor met name de oudere mens. Dus, als het even kan, houdt 
deze stoelen zo veel mogelijk vrij.


