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Progress in Het Dok

Eerstelijnspraktijk
jongeren en ouderen
Het komt regelmatig voor dat kinderen, maar ook hun ouders, vastlopen bij be-
paalde vraagstukken. De huisarts wordt dan vaak om advies gevraagd. Om ouders 
en hun kind(eren) goed te kunnen helpen, kan de huisarts Progress inschakelen. 
Nieuw is dat één van de medewerkers van Progress deels ook werkt voor de huisart-
sen van Het DOK. Dit als praktijkondersteuner geestelijke gezondheidszorg (POH-
GGZ).
 
Progress heeft een lange staat 

van dienst. Begonnen in 2006 

boven de bruidsmodezaak van 

MarijAge, heeft Progress sinds 

2008 een eigen onderkomen 

in Het DOK. Inmiddels wer-

ken er vier mensen bij deze organisatie, die 

in Gerdie Brouwer en Eline Quist de eige-

naren kent. Eline heeft naast haar univer-

sitaire opleiding Orthopedagogiek ook een 

onderwijsbevoegdheid. Zij is de enige die 

POH-GGZ in Het DOK doet. Gerdie heeft 

naast haar universitaire opleiding Psycho-

logie eveneens een onderwijsbevoegdheid. 

Hesther Meun, die sinds 2010 een univer-

sitair diploma Orthopedagogiek 

heeft, ondersteunt de praktijk. 

Zij richt zich op het onderzoeken 

en begeleiden van kinderen en 

jongeren met leer- en gedragspro-

blemen. Zij geeft ook huiswerkbe-

geleiding aan jongeren van het voortgezet 

onderwijs. Adinda Meun verzorgt de admi-

nistratie.

De werkzaamheden van Progress zijn veel-

omvattend. Na een gesprek met de huisarts 

komen kind(eren) en ouder(s) bij de hulp-

verleners terecht. Eline Quist: “Wij houden 

>> vervolg op pagina 2

Van de redactie

voor u ligt de eerste dokwerk van het jaar 
2015. Als redactie zijn we best weer trots 
op het resultaat. Het is een gevarieerd 
nummer geworden. En we hopen dat er 
weer iets in staat waar u uw voordeel mee 
kunt doen.  

Het zou trouwens leuk zijn wanneer u 
suggesties had voor dit blad. onderwerpen 
waar u iets meer over wilt weten.
U kunt altijd een briefje in de ideeënbus 
gooien. Zie ook verderop in dit blad.

Namens de redactie veel leesplezier
toegewenst en een gezond voorjaar.

Gert Jonkheer
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ons voornamelijk bezig met psychische, so-

ciale en emotionele problematiek wanneer 

het gaat om kinderen en jongeren tot 18 

jaar. Maar wij doen meer. Wij adviseren ook 

schoolleidingen, leerkrachten en ouders als 

het gaat over vragen omtrent opvoeden en 

opgroeien.”

Er dient zich een breed scala aan onderwer-

pen aan in de jeugdzorg. Veel ouders met 

vragen hebben soms zelf het antwoord niet 

en overleggen eerst met de huisarts. Deze 

kan ouders, kinderen en jong volwassenen 

doorverwijzen naar Progress. “Wij bieden 

specifieke hulp op het gebied van leren, 

gedrag en opvoeding. Wij hebben geen 

wachtlijsten. Vanuit bewogenheid bieden 

wij betrokken zorg. Dat geldt ook voor kin-

deren met ADHD of autisme”, zegt Eline 

Quist. 

>> vervolg van pagina 1

voorbeeld 1:
Iemand bezoekt de huisartsenpost in het 
weekend: geen eigen risico van toepassing. 
Hij krijgt een recept mee: eigen risico wel 
van toepassing. 

voorbeeld 2: 
Iemand vraagt in januari bij de huisarts-
praktijk een herhaalrecept aan. bedenkt 
zich ineens dat hij het jaar ervoor al door 
z’n eigen risico heen was. Slaat zich voor 
het hoofd dat hij de medicijnen niet in het 
vorige jaar besteld heeft. (illustreert hoe 
verzekerden vaak denken: soms leidt dit 
tot ongewenst uitstel van een belangrijke 
behandeling!) 

Eigen risico zorgverzekering
Uit meerdere vragen de laatste tijd bleek 
dat het niet duidelijk is voor veel men-
sen hoe het “eigen risico” voor de zorg 
in elkaar zit. 

Laat ik eerst een paar dingen vertellen die 

wel erg duidelijk zijn:

Iedereen van 18 jaar en ouder betaalt een 

verplicht eigen risico voor de zorgverze-

kering. Het is mogelijk om vrijwillig te 

kiezen voor een hoger eigen risico in ruil 

voor een lagere maandpremie. Voor som-

mige zorg uit het basispakket moeten ver-

zekerden een eigen bijdrage betalen. Dit 

komt bovenop het eigen risico.

Voor de navolgende zorg hebt u niet te ma-

ken met het eigen risico:

•	 huisartsenzorg	(waaronder	de	huisartsen-

post); 

•	 verloskundige	zorg	en	kraamzorg;

•	 zorg	voor	chronische	aandoeningen	(dia-

betes mellitus type 2, COPD ); 

•	 wijkverpleging;

•	 nacontroles	bij	orgaandonatie;

•	 reiskosten	bij	orgaandonatie.

Buiten bovenstaande vormen van zorg geldt 

het verplichte eigen risico wel. Dit geldt ook 

voor spoedeisende hulp in het ziekenhuis. 

De zorgverzekeraar kan echter bepaalde 

zorgaanbieders, zorgprogramma’s, medi-

cijnen en hulpmiddelen uitsluiten van het 

eigen risico. Dat betekent dat uw polis daar 

uitsluitsel over moet geven. Of u neemt in 

specifieke gevallen contact op met uw verze-

keraar. 



ALGEMENE PRAKTIJKNUMMERS: ovERdAG: 247024 bUITEN KANTooRUREN: 0900-3336333

Dementie
In Nederland lijden ca. 250.000 mensen aan dementie en 
jaarlijks komen er zo’n 20.000 bij. Een ziekte dus waar we in 
onze directe omgeving ook regelmatig mee te maken hebben. 
Te genezen is dementie (nog) niet. Wel kunnen we ons steeds 
beter informeren en zijn de middelen daarvoor divers. Van 
websites en lotgenotencontact tot boeken en films.
Een aantal daarvan wil ik hier specifiek noemen.

Zo is er voor Urk de infokring Dementie. Informatie over deze kring 

van samenwerkende organisaties is te vinden op de website 

www.caritasurk.nl.

In Emmeloord is het Alzheimer-café te vinden. Elke tweede dinsdag 

van de maand is er om 20.00 uur Alzheimer-café in het verzorgings-

huis Golfslag te Emmeloord.

In de bibliotheek zijn vooral de biografische boeken een aanbeveling 

waard. Ik noem speciaal het boek ‘Hersenschimmen’ van Bernlef. 

Maar er is veel meer: Goede voorlichtingsboeken voor jonge kinde-

ren die te maken krijgen met dementerende opa’s of oma’s. Of boe-

ken voor jonge mensen waarvan een ouder jong gaat dementeren.

Momenteel draait in de bioscoop de film ‘Still Alice’. Een film over 

een nog jonge vrouw waarbij de ziekte van Alzheimer wordt gecon-

stateerd. Wat vooral voorop staat is dat de nadruk ligt op dat wat 

allemaal nog wel kan en gestimuleerd kan worden. En dat is iets 

waar een ieder, die met deze ingrijpende ziekte te maken krijgt, zich 

aan vast kan houden. Zorg dat je jezelf, op wat voor manier dan ook, 

goed van informatie voorziet.                                        Anneke van Urk

Wat is dementie?
Dementie is de naam voor een combinatie van 
symptomen (een syndroom), waarbij de verwer-
king van informatie in de hersenen is verstoord. 
De meest voorkomende vormen van dementie 
zijn de ziekte van Alzheimer, vasculaire demen-
tie, Lewy Body Dementie en Frontotemporale 
Dementie. Maar liefst 1 op de 5 mensen krijgt 
een vorm van dementie.
Steeds meer zenuwcellen in de hersenen en/of 
verbindingen tussen deze zenuwcellen gaan bij 
dementie kapot. Hierdoor kunnen de hersenen 
niet goed meer functioneren. Door de hersen-

aandoening wordt iemand langzaam maar zeker 
volledig afhankelijk van de zorg van anderen. Bij 
sommige mensen kan de achteruitgang heel 
snel verlopen, terwijl anderen nog jarenlang een 
relatief gewoon leven kunnen leiden. Uiteindelijk 
raakt iemand door de gevolgen van dementie zo 
verzwakt dat deze persoon sterft door een ziekte 
of infectie (longontsteking) of het niet meer kun-
nen slikken.
In het begin van de ziekte vallen meestal de 
geheugenstoornisse nop. Later krijgt de persoon 
met dementie problemen met denken en taal. 
Ook kan hij te maken krijgen met veranderingen 

in karakter en gedrag. Naarmate de ziekte vor-
dert, verliest iemand met dementie steeds meer 
de regie over zijn eigen leven: hij wordt meer af-
hankelijk van de hulp van anderen en dagelijkse 
handelingen worden steeds moeilijker. 
Nog altijd zijn er geen geneesmiddelen tegen 
de ziekte van Alzheimer en de andere vormen 
van dementie. Wel zijn er medicijnen die het 
ziekteproces soms kunnen vertragen. Over de 
hele wereld wordt onderzoek gedaan naar de 
oorzaken, mogelijke preventie en behandeling 
van dementie. In Nederland wordt veel onder-
zoek gedaan door de Alzheimer Centra. 
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Dokkunst

Perspectief
Een van de vreemdste dingen, die schil-

ders en tekenaars ontdekken, is het per-

spectief. Want zeg nou zelf. Het is toch 

raar dat je een schuine lijn moet tekenen 

van iets dat recht is? Nog merkwaar-

diger is het dat alles zich houdt aan 

het perspectief. Zelfs een doodnormale 

digitale camera waarmee u een straatje 

vastlegt, houdt zich eraan alsof het een 

denkend wezen is. En neemt u maar 

eens de proef op de som door met een liniaaltje lijnen te trekken op een 

(kranten-)foto langs de nok van daken en regengoten of wegranden. Ze 

lopen naar één punt, dat terecht verdwijnpunt heet. 

Maar er zijn meer vormen van perspectief. Je hebt bijvoorbeeld tijdper-

spectief of ook kleurperspectief. Toegepast in schilderijen. En vertelpers-

pectief, gebruikt bij romans en verhalen. 

En soms gebruiken we perspectief als ander woord voor toekomst. Een 

gebruik dat in Het DOK ook voorkomt in sommige (ernstige) gesprekken 

met uw huisarts. “Welk perspectief heb ik, dokter?” 

Wij gebruiken perspectief nog in een andere zin. Namelijk de manier 

waarop we naar de omgeving en de horizon kijken. 

In de kunst is het gebruikelijk dat u uw horizon steeds een stukje verlegd. 

Breder of dieper maakt. 

Grensverleggende kunst noemen we dat. Creatieve mensen zijn daar 

eigenlijk altijd mee bezig. 

Toch is dat niet altijd zo gemakkelijk. Ons wereldbeeld is als een geliefd 

kledingstuk. Je hebt zo’n jasje dat een verlengstuk van jezelf is geworden. 

Je pakt het als eerste uit de kast. En dan, opeens, kom je tot de conclusie, 

dat het niet goed meer zit. Soms zelfs onmogelijk is om het verder nog te 

blijven dragen. Het blijft je leuke geliefde jasje, maar hangt in de kast als 

museumstuk. 

Bij creativiteit hoort groei. Geestelijke groei is dan net zoals lichamelijke 

groei. Dus, soms plotseling, kom je tot het besef: mijn jasje past me niet 

meer. En wat je ook doet, de geest kan niet meer in de fles. 

Maar heus, ook je nieuwe perspectief gaat passen. Je groeit er vanzelf in. 

Mijn vriend Gerrit Pasterkamp geeft op dit moment een cursus icoon-

schilderen. Daar maakt men het al eeuwenlang heel bont. Ze gooien alle 

normale perspectieven overboord. En kennen maar één blijvend perspec-

tief en dat wordt, altijd, toegepast in een icoon. 

Het doel? Het gewenste effect dient daar om de toeschouwer een venster 

te bieden op het Koninkrijk van God, waarbinnen ieder “ding” zijn eigen 

perspectief heeft. 

Is dat geen prachtig perspectief? 

KJR (kjromkes@hotmail.com)

Succesvolle voorlichtingsavond over
slaap- en kalmeringsmiddelen

Benzo’s en zo
Op 13 januari jl. kwamen 33 geïnteresseerden bij elkaar 
in Het DOK. Voor de eerste keer in de historie van onze 
huisartsenpraktijk hadden we een voorlichtingsavond 
georganiseerd over slaap- en kalmeringsmiddelen. 

De schattingen over de opkomst liepen vooraf uiteen tussen de 

5 en 75 mensen. Maar uiteindelijk luisterden 33 mensen naar 

een verhaal over de benzodiazepinen door Wilma Hoekstra 

(praktijkondersteuner voor de Ggz) en huisarts Gert Jonkheer. 

Onder andere via een filmpje werd er aandacht gevraagd voor 

de ongewenste kanten van het gebruik van genoemde midde-

len. Ook werd er veel verteld over de werking en bijwerkingen. 

Moraal: als gebruik echt nodig is (en het kan echt een uitkomst 

zijn!) dan zo kort mogelijk en zo laag mogelijk gedoseerd. 

En voor die mensen die deze middelen al jaren slikken: over-

weeg eens om te stoppen of te minderen! Meestal helpen ze 

niet meer zo goed na verloop van tijd (gewenning). En nemen 

de kansen toe om een keer door slaperigheid of verminderde 

concentratie te vallen. En bespreek in elk geval het gebruik met 

enige regelmaat met uw dokter! Zo waken we er samen voor 

dat mensen niet te lang deze middelen blijven gebruiken. 

Uit de enquête achteraf bleek dat vrijwel iedereen erg enthou-

siast was over deze vorm van voorlichting. En dat er zelfs een 

aantal suggesties kwamen voor een volgende voorlichtings-

avond. Kortom: een groot succes. 

Na afloop van de avond kwam mw. K. naar me toe die zei: 
ik was een poosje geleden zo boos op u toen u me zei dat ik 
beter kon stoppen met die tabletten! En dat we er nodig eens 
over moesten praten. Na zo veel jaren van gebruik kostte me 
het best moeite om dit advies op te volgen. Maar nu ben ik er 
erg blij om. Ik voel me veel helderder in m’n hoofd.               
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‘In de Bres’

Een breed hulpplatform
De specialistische GGZ (geestelijke 
gezondheidszorg) van ‘In de Bres’ ver-
leent hulp aan kinderen, jongeren en 
volwassenen met ingewikkelde of ern-
stige problematiek. De zorg van deze 
christelijke organisatie kenmerkt zich 
onder andere door een doelgerichte 
aanpak, waarbij altijd een psychiater 
betrokken is. De behandelaars advise-
ren elkaar door middel van multidisci-
plinaire teams. Daardoor kan een situa-
tie van alle kanten worden bekeken. ‘In 
de Bres’ houdt spreekuur in Het DOK.

Er zijn wel eens van die momenten waarop 

mensen even vastlopen in hun problemen. 

De huisarts is meestal de eerste die van 

deze problemen te horen krijgt. Vaak zijn 

het ingewikkelde zaken waar mensen mee 

worstelen. Dat varieert van huwelijksproble-

men tot psychotrauma’s, van relatiethera-

pieën tot medicamenteuze behandelingen. 

Maar er kunnen ook zaken betreffende 

geloofskwesties voorkomen.

De huisarts luistert naar de patiënt en pro-

beert er achter te komen wat het beste is 

voor belanghebbende. Waar er in het verle-

den vaak slechts naar een oplossing werd 

gezocht in de vorm van medicatie, wordt 

er nu ook vaker gekeken of praten met des-

kundigen een oplossing kan bieden. Een 

van die instanties waar de huisartsen van 

het DOK mee samenwerkt is ‘In de Bres’. 

Dit is een onderdeel van de christelijke 

GGZ binnen de Leliegroep.

Namens ‘In de Bres’ is Johan Bos op dins-

dag in Het DOK. Op die dag is er spreekuur 

voor volwassenen. Op donderdagmiddag is 

er in Het DOK spreekuur voor kinderen en 

jongeren. Dat wordt door een collega van 

Bos verzorgd. Johan Bos: “Op Urk bieden 

Veranderde werktijden van de huisartsen
Het is u wellicht opgevallen dat de 
artsen er vaker op bepaalde dagen niet 
zijn. 
 

Dat klopt! Vanouds had elke huisarts zijn 

eigen vrije (lees: spreekuurloze) middag. De 

laatste jaren aangevuld door 1 of 2 dagen 

per maand een extra dag vrij, waarbij er een 

waarnemer ingezet werd. Eind vorig jaar 

hebben we besloten dat het hebben van een 

vaste vrije dag wellicht meer rust zou geven. 

Omdat de vrije middag meestal toch wel 

opging aan administratie et cetera. Terwijl 

wat extra vrije tijd (naast de gevulde werkda-

gen en de vele diensten in avond, nacht en 

weekend) toch wel wenselijk is. We proberen 

dit vol te houden in alle weken buiten de 

schoolvakanties. 

Dit betekent dat op dinsdagen dokter An-

tonie van Schothorst niet aanwezig is. Op 

de woensdagen de dokters Kees de Visser 

en Gert Jonkheer en op de vrijdagen Dick 

Visser. Op de dinsdag en woensdag is Wim 

de Visser vaste waarnemer en op vrijdag 

mw. Ada Schonewille (die trouwens ook op 

maandagen en donderdagen vaak in de prak-

tijk te vinden is).

wij individuele gesprekken voor alle soorten 

problemen en traumabehandelingen. Maar 

als iemand door een psychiater moet wor-

den gezien, wordt een afspraak in Lelystad 

gemaakt.”

Zoals gezegd komen patiënten bij ‘In de 

Bres’ terecht na een bezoek aan de huisarts. 

“Maar patiënten komen ook bij ons via een 

medisch specialist of een GGZ-instelling. 

De lijnen zijn kort, vooral in Het DOK 

omdat wij onder hetzelfde dak zitten als de 

huisartsen”, zegt Johan Bos.
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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)

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. 

Voor bovenstaande afspraak maken via het algemene praktijknummer.

•		GGZ-spreekuren van ‘In de Bres’ en ‘Indigo’.

Laat het weten! 

Ideeënbus
Vorig jaar hebben we aandacht besteed 
aan de ideeënbus. Hiervoor vragen we 
nogmaals aandacht. We hechten aan uw 
commentaar over de gang van zaken in 
onze praktijk. 

Hiervoor geven wij u de mogelijkheid mid-

dels een formulier dat te vinden is in de 

wachtruimte. Of anders via de assistente 

aan de balie op te vragen.

Vragen over opvallende zaken binnen de 

praktijk kunt u kwijt. Of over dingen die 

niet goed liepen. Of opmerkingen over 

lange wachttijden wellicht. Of misschien 

vraagt u zich al jaren af waarom bepaalde 

dingen niet makkelijker kunnen. Maar ook 

positieve opmerkingen kunt u kwijt. We 

streven naar verbetering van de kwaliteit 

van de praktijkvoering. Dat is in het belang 

van u en ons. 

En o ja, de bus waar u de formulieren in 

kunt doen, hangt rechts aan de muur, vlak 

voor de uitgang van de huisartspraktijk. 

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.

op tijd 
via deze onsympathieke weg willen we 
aandacht vragen voor het op-tijd-komen 
voor afspraken!   Nu weten we dat het vaak 
voorkomt dat u zelf moet wachten op de 
dokter of andere hulpverlener. Maar pro-
beer alstublieft op tijd te zijn, zodat de rest 
van het spreekuur niet sowieso uitloopt. 
Het spreekt vanzelf dat een afspraak die 
om welke reden dan ook niet kan doorgaan, 
afgemeld dient te worden. dat is vervelend 
voor een consult van 10 minuten bij de arts. 
Maar wat te denken van een afspraak van 
45 minuten bij een praktijkondersteuner! 
dat zorgt voor grote gaten in de spreekuren 
die beter gebruikt hadden kunnen worden. 


