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• DOKkunst

De veranderingen gaan snel

Verloskunde, dat doe je 
er niet even bij! 
De veranderingen in de verloskundige zorg gaan snel. Om bij te blijven is voortdu-
rende bijscholing nodig. Dit vraagt veel tijd van de huisartsen. Tijd die niet besteed 
kan worden aan andere patiëntenzorg. Want verloskunde “dat doe je er niet even 
bij”.

>> vervolg op pagina 2

Van de redactie

Beste lezers,
Wellicht hebt u het gemerkt: er is een hoop 
gaande in Het DOK. 
Collega Antonie van Schothorst viel voor 
de Kerst van zijn paard. Brak meerdere 
lichaamsdelen. En ligt er langere tijd uit. 
Meer hierover in dit nummer. 
Dat betekent tegelijkertijd dat we met 
kunst- en vliegwerk de gaten moesten 
opvullen. In de spreekuren, in de dien-
sten, organisatorisch et cetera. Wat u er 
van merkt is dat er inmiddels twee extra 
huisartsen werkzaam zijn. Samen werken 
zij drie dagen, in de meeste weken. 
Verder komt het afscheid van Gert  
Jonkheer rap dichterbij. 
Ook in dit nummer wordt u bijgepraat over 
ontwikkelingen binnen de verloskunde op 
Urk. Over kwaliteit en samenwerken. 
Het vervolg op “cholesterol”, vitamine D en 
natuurlijk Dokkunst. 

Veel leesplezier. 

Om deze reden werken de huisartsen van 

Het DOK al een aantal jaren samen met de 

verloskundigenpraktijk “Madelief”. 

De verloskundigen (Berdien Eilander-Pep-

ping, Lideweij ten Bolscher en Karine van 

der Heijden-Straatsma) zijn vorig jaar ver-

huisd en zitten nu ook in Het DOK.

Zowel huisartsen als verloskundigen leveren 

heel goede zorg. De huisartsen begeleiden 

zwangerschappen en thuisbevallingen. De 

verloskundigen begeleiden daarnaast ook 

laag-risico bevallingen van zwangeren in het 

ziekenhuis.

Zo nodig helpen we elkaar, bijvoorbeeld als 

meerdere zwangeren tegelijk gaan bevallen.
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Bij medische problemen in de zwanger-

schap is het fijn dat we snel samen kunnen 

overleggen. De komende tijd willen wij de 

samenwerking verder versterken.

Jonge huisartsen leren in hun opleiding niet 

meer om zwangerschappen en bevallingen 

te begeleiden. Daardoor neemt het aantal 

Huisartsperikelen
Eerlijk gezegd is het de laatste tijd niet 
eenvoudig geweest genoeg huisartsen-
zorg te bieden. 

Zoals bekend is collega Antonie van 

Schothorst nog uitgeschakeld door zijn 

heup- en armbreuk. Dit na een val van een 

paard. De heup werd al heel snel geope-

reerd. De arm zou “vanzelf” moeten gene-

zen. Een terugslag was dat hij uiteindelijk 

toch nog geopereerd moest worden aan zijn 

bovenarm. Daardoor laat zijn herstel toch 

weer langer op zich wachten. Komt hij in 

april weer terug? We hopen het wel, maar 

het is nog niet met zekerheid te zeggen. 

De overige collegae hebben een tandje bij 

moeten zetten de laatste tijd. Vanaf februari 

is gelukkig enige hulp gekomen in de vorm 

van twee extra waarnemers. Zij vullen voor 

drie dagen in de week de spreekuren aan. 

U hebt hen wellicht al ontmoet: mw. Cari-

anne Kol en mw. Marion Schimmel. Al weer 

twee vrouwelijke collegae. Ja, zo gaat het in 

huisartsenland momenteel: het merendeel 

van de nieuwe huisartsen is vrouw. Wij zijn 

overigens erg blij met hun (tijdelijke) inzet. 

Gert Jonkheer blijft nog een maandje langer. 

Op 1 mei as. zwaait hij af. Na precies 23 jaar 

op Urk. Op 5 mei wordt er een afscheids-

receptie gegeven. U wordt daar nog voor 

uitgenodigd! 

Zijn opvolgster, mw. Suzanne Witteveen-

Pronk, hoopt deze zomer haar huisartsop-

leiding af te ronden. Dat betekent dat zij per 

1 augustus als huisarts aan de slag zal gaan 

in de (oude) praktijk van collega Jonkheer. 

Dat betekent ook dat er tussen 1 mei en 1 

augustus een waarnemer is. U raadt het al: 

een vrouw. We hebben een ervaren huis-

arts gevonden in mw. Roelien Boerma uit 

Zwolle. Zij is jarenlang huisarts geweest in 

Slagharen. 

Zo hopen we dat de stabiliteit langzamer-

hand terugkeert in de loop van dit nu al 

veelbewogen jaar voor onze praktijk. 

Waarnemend huisarts Roelien Boerma.

huisartsen dat de verloskunde beoefent heel 

snel af.

Dit ook geldt voor de opvolgster van dokter 

Jonkheer: Suzanne Witteveen. Daarom gaan 

wij met de verloskundigen samenwerken in 

de verloskundediensten. Met name op dagen 

dat dokter Witteveen dienst heeft.

De verwachting is dat zwangeren steeds 

meer voor de verloskundigen gaan kiezen. 

En dat uiteindelijk de huisartsen stoppen 

met de verloskunde. Goede samenwerking 

met de verloskundigen is daarom belangrijk. 

Op deze manier kunnen we ook voor de 

toekomst zeker zijn van een optimale verlos-

kundige zorg op Urk. 

V.l.n.r.: Liedewey ten Bolscher, Karine van der 

Heijden en Berdien Pepping. De huisartsen: 

Gert Jonkheer, Kees de Visser, Dick Visser en 

Antonie van Schothorst.
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‘s Heeren Loo in Het DOK
Met regelmaat wordt aan de huisartsen 
hulp en advies gevraagd als het gaat om 
zorg voor mensen met een verstande-
lijke beperking. Voor ouders en familie 
van deze groep is het moeilijk de juiste 
keuzes te maken.

Oud-huisarts Wim de Visser heeft zich des-

tijds sterk gemaakt om samenwerking te 

zoeken met ’s Heeren Loo. Met als doel een 

aanspreekpunt van deze instelling in Het 

DOK te huisvesten. Dat heeft er toe geleid 

dat er maandelijks een AVG-arts (Arts voor 

Verstandelijk Gehandicapten), mw Aisha 

Bock- Sinot, spreekuur in Het DOK heeft. 

En ook dat psycholoog en orthopedagoog 

Gerben Dekker aanwezig is, wekelijks. Een 

bezoek aan de AVG-arts wordt geregeld via 

de huisarts. Het spreekuur is bedoeld voor 

specialistische vragen. Precies zoals bij een 

verwijzing naar een specialist in het zieken-

huis. Maar dan speciaal voor mensen met 

een verstandelijke beperking.

Iedere dinsdag heeft Gerben Dekker van ’s 

Heeren Loo zitting in Het DOK. Een bezoek 

aan hem komt eveneens via de eigen huis-

arts tot stand. Hij wil graag eerst een luiste-

rend oor bieden aan patiënt, verzorgers of 

familie van iemand met een verstandelijke 

beperking. En ook ouders hulp bieden als er 

sprake is van een achterstand. “Het uitdagen 

van mensen in wat zij zelf kunnen is inte-

ressant: Je moet eerst weten waar je goed in 

bent. Daarna weet je waar je hulp bij nodig 

hebt. Door te praten en te luisteren komen 

er dan vaak boeiende zaken aan het licht. En 

het is ook zo dat de omgeving van iemand 

met een beperking dingen bewust gemaakt 

moet worden van wat die persoon allemaal 

zelf kan”, zegt hij. Dus vooral de sterke en 

positieve kanten van iemand worden door 

Gerben Dekker belicht. Dat is een van de 

speerpunten in de begeleiding.

In overleg
“De hulp die geboden wordt gebeurt in 

overleg met de AVG-arts en de huisarts. Ik 

probeer mij daarna te verplaatsen in de situ-

atie van mensen die hulp zoeken. Ouders en 

familieleden lopen vaak vast omdat zij niet 

goed weten welke behandelingen er zijn. 

Het is goed dat deze mensen in Het DOK 

terecht kunnen voor hulp. In een vertrouwde 

omgeving. Soms kom ik ook bij mensen 

thuis. Een enkele keer kom ik ook wel op 

basisscholen om met leerkrachten over de 

ontwikkeling van een leerling te praten. 

Afhankelijk van de vraag wordt de hulp door 

’s Heeren Loo als het even kan op Urk geor-

ganiseerd.”

Feiten en fabels over vitamine D

halvarine en bak- en braadproducten. Vitamine 
D is echter maar beperkt aanwezig in deze voe-
dingsmiddelen; met alleen voeding ben je er dus 
niet. Wanneer je onvoldoende buitenkomt (zodat 
het lichaam vitamine D kan aanmaken), tot een 
risicogroep behoort of ouder bent (boven de vijftig 
voor vrouwen en boven de zeventig voor man-
nen), kan het verstandig zijn een D-supplement te 
nemen.

Vitamine D maak je ook zelf aan
Feit. Vitamine D is een van de vitaminen die ons li-
chaam zelf kan aanmaken, zo’n 70-90 procent van 
de benodigde hoeveelheid. Maar daarvoor hebben 
we de zon nodig. Want dat aanmaken gebeurt in 
de huid, onder invloed van UV-straling uit zonlicht.
Naarmate je ouder wordt, verandert het vermogen 
om vitamine D aan te maken.

Je kunt soms teveel vitamine D binnenkrijgen
Feit. Want vitamine D is een vetoplosbare vitamine 
en wordt dus opgeslagen in het lichaam. Echter 
een teveel aan vitamine D ontstaat niet erg snel 
en is uitzonderlijk. De Gezondheidsraad heeft 
voor de gehele Nederlandse bevolking een veilige 
bovengrens vastgesteld van 50 microgram=2000 
IE per dag.

Extra vitamine D slikken is soms nodig
Feit. Sommigen van ons krijgen genoeg vitamine 
D binnen. Door voldoende producten met vitamine 
D te eten en regelmatig in de zon te zitten.

Maar lang niet iedereen krijgt voldoende zonlicht 
op de huid. Bovendien is er een grotere behoefte 
aan vitamine D bij het ouder worden. Terwijl het 
juist voor ouderen zo belangrijk is om een goede 
weerstand en sterke botten en spieren te houden, 
om vitaal te blijven. De Gezondheidsraad adviseert 
daarom ouderen om dagelijks – winter én zomer 
– extra vitamine D te nemen, in de vorm van sup-
plementen. Ook mensen die onvoldoende buiten 
komen en/of bedekkende kleding dragen en 
zwangere vrouwen doen er verstandig aan extra 
vitamine D te nemen.

Hoog cholesterolgehalte
In de vorige Dokwerk ging het over cholesterol. 
En met name over de rol die cholesterol speelt 
bij het ontwikkelen van hart- en vaatziekten. In 
dit nummer willen we stilstaan bij de behande-
ling van een hoog cholesterol. 

De eerste vraag is: wie heeft er een hoog 
cholesterol? 
Antwoord: dat weet je niet totdat je het meet. 
Wie moeten dit laten meten? Niet iedereen 
hoeft het cholesterol te laten meten. Een aan-
tal groepen mensen wordt wel geadviseerd dit 
te laten doen. Wie weet hoort u daar ook bij. 
Allereerst worden die mensen standaard 
getest die al klachten hebben van hart- en 
vaatziekten. Denk aan mensen die een 
hartkwaal hebben of die een beroerte hebben 
gehad. Verder zij die een behoorlijk risico heb-
ben op hart- en vaatziekten. Denk aan mensen 
met suikerziekte, nierziekten, hoge bloeddruk. 
Rokers (als extra reden om te stoppen!). En 
we adviseren dit ook te laten doen bij mensen 
waar veel hart- en vaatziekte in de nabije 
familie voorkomt. Met name waar dit onder de 
leeftijd van 60 jaar voorkomt. 

Adviezen bij een 
hoog cholesterol 

Een hoog cholesterol vergroot de kans op 
hart- en vaatziekten. Daarom is het verstandig 
om het cholesterolgehalte te verlagen, en om 
eventuele andere risicofactoren voor hart- en 
vaatziekten aan te pakken. De belangrijkste 
maatregelen zijn:
• gezond eten
• voldoende bewegen  
• stoppen met roken
• zo nodig afvallen
• matig zijn met alcohol
• vermindering van stress.

Als u diabetes mellitus (suikerziekte), reu-
matoïde artritis of een hoge bloeddruk heeft, 
is het belangrijk dat die aandoeningen goed 
behandeld worden. 
Is uw risico op hart- en vaatziekten hoog? Dan 

heeft u daarnaast medicijnen nodig om uw 
cholesterol te verlagen. Zo wordt uw risico op 
hart- en vaatziekten nog kleiner. Ook als u al 
een hart- en vaatziekte heeft, zijn een gezonde 
leefstijl en cholesterolverlagers zinvol. Daar-
mee verkleint u de kans op nieuwe problemen 
aan hart en vaten.

Hoe gaat het verder met 
een hoog cholesterol? 

Een gezonde leefstijl blijft van groot belang.
Of en hoe vaak uw cholesterolgehalte ge-
controleerd moet worden, hangt af van al uw 
risicofactoren voor hart- en vaatziekten. Als u 
cholesterolverlagende medicijnen krijgt, wordt 
vooral uw LDL-cholesterol na 3 maanden 
gecontroleerd. Vervolgens elke 3 maanden tot 
het laag genoeg is.
Als u 1 jaar medicijnen gebruikt, bekijkt de 
huisarts of u ieder jaar bij de huisarts of de 
praktijkondersteuner op controle moet blijven 
komen. Dat is ook afhankelijk van uw andere 
risicofactoren.

Meer informatie over 
cholesterol 

Voor meer informatie over cholesterol kunt u 
terecht bij het Voedingscentrum.
De informatie over cholesterol is gebaseerd op 
de wetenschappelijke richtlijn voor huisartsen, 
de NHG-Standaard Cardiovasculair Risicoma-
nagement.

• Een gezonde leefstijl is voor iedereen 
van belang om de kans op hart- en vaat-
ziekten te verminderen.

• Daarbij hoort gezonde voeding, regel-
matige lichaamsbeweging, een normaal 
gewicht, weinig stress en niet roken.

• Eet veel groenten, fruit en peulvruchten. 
• Let op het soort vet: neem producten 

waar onverzadigd vet in zit.

Vitamine D is een van de weinige vitami-
nes die ons lichaam zelf kan maken: onder 
invloed van UV-straling uit zonlicht wordt in 
onze huid cholesterol omgezet in vitamine D. 
Er gaan echter veel onjuistheden rond over 
deze vitamine. Wij zetten feiten en fabels op 
een rij. 

Vitamine D is van belang voor sterke botten
Feit. Vitamine D is samen met calcium 
belangrijk voor sterke botten en een sterk 
gebit. Vitamine D bevordert de opname van 
calcium door het lichaam. Maar dat is niet het 
enige. Vitamine D is ook van belang voor de 
weerstand en het goed blijven functioneren van 
de spieren. 

Ons voedsel bevat geen vitamine D
Fabel. Vitamine D zit van nature in vette vis, 
zoals haring, makreel en zalm. Er zit ook een 
klein beetje in roomboter, volle zuivel en vet 
vlees. En het wordt toegevoegd aan margarine, 
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Vreemd genoeg hebben wij (mannen) 

eeuwenlang gedacht dat mannen van 

nature superieur waren aan vrouwen. 

Zelfs oeroude geschriften getuigen hiervan. 

En in die veronderstelling werd dan maar 

geschikt (door de vrouwen). 

Hoewel, op Urk (en niet alleen daar) was 

er het spreekwoord: De man mag het hoofd 

zijn, de vrouw is de nek (waar alles om 

draait). “De man is et oofd, de vrouwe et 

nekkien”. 

In de schilderkunst was het niet anders. 

Onze eerste grote vrouwelijke kunstschil-

der was Judith Leyster, die leefde van 

1609 tot 1660. En zij kon zich meten met 

de besten. Haar man was trouwens ook 

kunstschilder, maar niet van het niveau 

als zijn vrouw. Maar toen ze kinderen kre-

gen stopte Judith met schilderen en wijdde 

zich aan man en kinderen. En manlief 

bleef schilderen. En dat was de norm. 

Op de afbeelding ziet u een schilderij van 

haar. Het was een baanbrekende, moderne 

manier van schilderen voor die tijd. En het 

beeldt een man uit die een vrouw voor geld 

tot amoureuze handelingen wil verleiden. 

Een aanwijzing daarvoor is de stoof met 

gloeiende kooltjes onder haar voeten. 

(Heel vroeger werden door kleinkinderen 

stoven in de Bethel-kerk gebracht op Urk 

zodat bessien warme voeten hield onder de 

dienst.)

Het leven van een andere vrouw laat zien 

hoe moeilijk het was/is om in een man-

nenbolwerk in te breken. Een magistraat 

(man) gaf pas op zijn sterfbed toestem-

ming om deze vrouw toe te laten tot een 

universiteit! Het is onze eerste aan een 

universiteit afgestudeerde, vrouwelijke arts 

geworden, Aletta Henriette Jacobs. Gebo-

ren op 9 februari 1854 en gestorven op 10 

augustus 1929 .

Nu zijn veel beroepsgroepen inmiddels 

‘vervrouwelijkt’. In het onderwijs, in de 

Dokkunst

Kunst en de vrouw

kerken en in de medische stand. Het DOK 

loopt daarin bepaald niet achter. 

Aardig is ook de opmerking van een theoloog 

over de verhouding man/vrouw.

“In Genesis”, schrijft hij, “hebben we te ma-

ken met een oplopende reeks. Van beter naar 

best. En wie wordt er als laatste geschapen. 

Als kroon op de schepping? De vrouw!”

“Het kan verkeren”, zei Bredero al.

kjromkes@hotmail.com
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Urker Huisartsen Maatschap
• G.J. Jonkheer • 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 

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.

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.

Depressie, 
wat nu? 

 

Wanneer: Dinsdagavond 4 april 
inloop 19:15, start 19:30, eind 21:30 

Voor wie: Mensen met een depressie en/of hun omgeving 
Waar: Gezondheidscentrum Het DOK, Vlechttuinen Urk 
Kosten: Gratis (mogelijk gemaakt door Huisartsenpraktijk Het DOK) 

Website: hetdok.praktijkinfo.nl 

Diverse sprekers 
 

Psychiater Jaap Nanninga 
 

Psychologe Jannette Bos 
 

Ervaringen 
 

Begeleiding 
 

Wel/geen medicijnen? 
 

Depressief of niet? 
 




