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Praktijkverpleegkundige Joke Slim:  

‘Valpreventie is 
erg belangrijk’ 
Binnen Gezond op Urk werken de huisartsen van Het DOK samen met Talma Urk, 
de apotheken en Fytac. Het initiatief werd genomen om bepaalde risicogroepen, met 
name de ouderen, te adviseren over valpreventie. Die taak krijgt Joke Slim vanuit de 
huisartsenpraktijk. ‘Ik spreek bij mensen thuis over de mogelijk gevaarlijke situaties 
in hun leef- en woonomgeving. Daarnaast kijk ik ook naar wat medisch mogelijk is. 
Dat kan er toe bijdragen dat er minder vaak ongelukken gebeuren in en rond het 
huis’  zegt Joke, die al veertien jaar praktijkverpleegkundige is. 

Er gebeuren nogal wat kleine en grote onge-

lukken thuis. En niet te vergeten in de di-

recte omgeving van het huis. Vooral ouderen 

krijgen hiermee te maken. Dat constateren 

niet alleen de huisartsen, maar ook  de 

medewerkers van zorgcentrum Talma Urk,  

van de zorggroep ZONL en  Caritas.. Voor 

genoemde partijen aanleiding om samen 

onder de naam Gezond op Urk iets aan deze 

situatie te gaan doen.

Dit initiatief moet leiden tot minder  

>> vervolg op pagina 2

Van de redactie

Een nieuw nummer. Met veel gezichten. 
Menselijke gezichten. Het is een gaan en 
komen van dokters dit keer.  We nemen 
namelijk afscheid van Wim de Visser. Vele 
jaren een vertrouwd gezicht als huisarts 
op Urk. De laatste jaren als waarnemend 
huisarts in Het DOK. En nu dan definitief 
afzwaaiend. Kom naar de afscheidsrecep-
tie!! Zie de uitnodiging elders in dit blad. In 
het volgende Dokwerk willen we uitgebrei-
der stilstaan bij zijn lange carrière. Verder 
vertrekt Ada Schonewille. Met iets stillere 
trom, dat wel. Maar zij gaat dan ook nog 
een poosje elders door als huisarts. Dank-
jewel Ada, voor al je inspanningen in die 5 
jaar!  We verwelkomen Els B. en Petra K.. 
Wie dat zijn? Een klein tipje van de sluier 
wordt al opgelicht en misschien hebt u hen 
inmiddels al gezien in Het DOK. 
Verder een paar artikelen over de activitei-
ten van Gezond op Urk. En een artikel over 
hooikoorts. Veel leesplezier.   
 
Namens de redactie, Gert Jonkheer

Afscheidsreceptie
dokter Wim de Visser

Op vrijdag 1 april is er gelegenheid 
afscheid te nemen van dokter Wim de 
Visser en zijn vrouw Lia. De afscheids-

receptie wordt gehouden in De Koningshof,  
Staartweg 20 te Urk van 16.30-18.00 uur.
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valpartijen en ziekenhuisopnames. Vaak 

leidt vallen bij ouderen tot een botbreuk. 

Vooral aan polsen en heupen. Dit heeft veel 

invloed op de kwaliteit van leven en zelfstan-

digheid.

De eerste screening wordt al door mede-

werkers van de thuiszorg, Talma en Caritas 

gedaan. Wanneer er een verhoogd risico is 

voor vallen gaat Joke vanuit de huisartsen op 

huisbezoek: ”Tijdens gesprekken probeer ik 

mensen en hun omgeving bewust te maken 

van de gevaren thuis en rondom het huis. 

Bijvoorbeeld een los kleedje op de grond of 

een  scheve stoeptegel op het terras. Het kan 

ook zijn dat  iemand niet meer goed ziet 

omdat brillenglazen verouderd zijn of  dat 

medicatie aangepast moet worden. 

Als werkgroep valpreventie kijken we welke 

maatregelen mogelijk zijn om de kans op 

vallen tot een minimum te beperken. Dit 

doen we altijd samen met de oudere en zijn 

omgeving. Dat werkt het beste. Zo wordt 

iedereen er zich van bewust dat voorkomen 

beter is dan blussen. Dat leidt weer tot min-

der bezoeken aan de huisarts, ziekenhuisop-

names of revalidatie. En dat tot meer kwali-

teit van leven en behoud van zelfstandigheid.

Fysiopraktijk Fytac heeft  reeds een cursus 

‘Vallen’ opgezet. Hier leren mensen op welke 

manier een val het beste kan worden opge-

vangen. Hier kunnen mensen zich ook zelf 

voor opgeven. 

>> vervolg van pagina 1

Het hooikoortsseizoen staat weer voor de deur. Hoewel: door de uiterst zachte winter hebben veel 
mensen ervaren dat hun klachten nauwelijks afnamen. 
• Hooikoorts is een allergie voor stuifmeel van grassen, planten of bomen.
• De klachten zijn: 
• Uw neus kan jeuken, waardoor u veel niest.
• U heeft een verstopte neus of een ‘loopneus’.
• Uw ogen jeuken, tranen of voelen branderig aan.
Uw keel kan droog en branderig zijn, waarbij u moet hoesten.
Bovenstaande is een hele korte weergave van het ziektebeeld hooikoorts. Een allergische 
aandoening dus. Vooral in gang gezet door pollen/stuifmeel van planten en bomen. Zeer kleine 
deeltjes die een reactie te weeg brengen in het lichaam van veel mensen.  En laat het nu net zo 
zijn dat veel planten en bomen al heel vroeg in bloei gekomen zijn in deze zachte winter.  Met als 
gevolg dat de hoeveelheid pollen in de lucht opvallend hoog is geweest. 
• Hooikoorts is heel hinderlijk, maar kan geen kwaad.
• Tegen de klachten kunt u een neusspray of tabletten met antihistaminica gebruiken. 

Adviezen bij hooikoorts 
U kunt niets doen om hooikoorts te genezen. Wel kunt u proberen contact met stuifmeel zoveel 
mogelijk te vermijden.
• Houd er rekening mee dat vooral op zonnige en winderige dagen er veel stuifmeel in de lucht 

zit. Binnenshuis heeft u daar het minste last van. Gesloten ramen voorkomen dat het stuif-
meel gemakkelijk binnenwaait.

• Via radio, internet (pollennieuws.nl of de bijbehorende app) en teletekst kunt u volgen of er 
veel stuifmeel in de lucht zit.

• Draag buiten een zonnebril.
• Aan zee en hoog in de bergen zit minder stuifmeel in de lucht dan in het binnenland. U kunt 

proberen hiermee rekening te houden bij de keuze van uw vakantiebestemming.

Bovenstaande kunt u nog es nalezen op thuisarts.nl.  Ook vindt u hier een illustratief fimpje over 
de aandoening. 

Verpleegkundige Joke Slim.

Enkele voorbeelden van pollen (sterk vergroot). 

Hooikoorts
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Uitnodiging afscheidsreceptie
Wim de Visser 

Plateau Hospital in Kenia

Het is zover.  Na vele, vele jaren.
Wim de Visser neemt definitief afscheid van het huisartsenbestaan. 
Dit willen we niet onopgemerkt laten passeren. 
Op vrijdag 1 april is er gelegenheid afscheid te nemen van hem en 
zijn vrouw Lia. 

Waar:   De Koningshof, Staartweg 20 te Urk
Hoe laat: 16.30-18.00 uur 
Cadeautip: zie onder

Plateau Hospital in het westen van Kenia was van 1974 tot 1980 de eerste woon- en 
werkplek van Wim en Lia de Visser. Nog steeds zijn er goede contacten. Door advies en 
ondersteuning kan er ook nu nog meegedacht en meegeleefd worden. 

Door het financieel ondersteunen van de samenwerking met Sabatia Eye Hospital kun-
nen er vele honderden Kenianen geholpen worden.
Blinden en slechtzienden krijgen door middel van behandeling, aanpassingen (bijv. bril-
len) of (staar)operaties nieuw perspectief.
Uw financiële bijdrage hiervoor is zeer welkom. 
Op 1 april zal hiervoor een giftenbox klaar staan*.

* Uw bijdrage kan ook overgemaakt worden op NL70 RABO 0133 5627 51 (ANBI) van 
Stichting Christelijke Hulpverlening in Kenia o.v.v. Plateau Hospital. 

Afgelopen jaar is er op de achtergrond 
veel werk verzet via de werkgroepen 
van Gezond op Urk. Eén van de speer-
punten voor afgelopen jaar was “slaap-
medicatie”. 

Samen met de apothekers en de medewer-

kers van Talmahaven hebben we nagedacht 

over het verantwoord gebruik van slaap-

middelen. Denk daarbij aan temazepam, 

oxazepam, diazepam enzovoort. Medicij-

Slaapmedicijnen
nen die hun waarde bewezen hebben, maar 

ook nogal eens kunnen leiden tot te lang of 

te veel gebruik. Met regelmatig ongewenste 

en nare gevolgen. 

Denk aan de moeite die het kost om er weer 

vanaf te komen. De slaperigheid overdag. De 

verhoogde kans om te vallen of andere onge-

lukjes te krijgen. (Zie ook het verhaal in deze 

Dokwerk over valpreventie.)

Op meerdere vlakken zijn we bezig geweest.  

Allereerst hebben we vorige winter een in-

Hooikoorts
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formatieavond gehouden voor gebruikers 

van deze middelen. We hebben ons als huis-

artsen beraden over het voorschrijven van 

deze middelen. We hebben nieuwe afspra-

ken gemaakt over de duur van voorschrijven, 

de manier waarop we omgaan met herhaal-

recepten. En we streven naar het voorschrij-

ven van de laagst mogelijke dosering.  Dit in 

goed overleg met de apotheken. 

Ook is er een zeer geslaagde avond in de Tal-

mahaven geweest voor gezondheidswerkers 

over slaap- en slaapmiddelen. 

We streven er onder andere naar om zo wei-

nig mogelijk nieuwe chronische gebruikers 

te krijgen de komende jaren.

Mededelingen
Gerlin, één van de doktersassistentes, is 
zwanger van haar tweede kindje. 
Zij zal in de loop van april met verlof 
gaan. Wanneer alles verloopt volgens 
plan dan hoopt zij in september weer 
terug te komen. 
We wensen haar  veel plezier en sterkte 
toe de komende tijd. 
Het zwangerschapsverlof wordt ingevuld 
door Deborah van der Valk uit Oldemarkt. 
Zij is een dokterassistente met een 
behoorlijk aantal jaren ervaring. Zij werkt 
nu reeds enige tijd in onze praktijk.

Ada Schonewille vertrekt
Na vijf jaar in Het DOK als huisarts 
actief te zijn geweest, gaat Ada Schone-
wille ons verlaten. Zij begint in Emme-
loord weer een eigen huisartsenpraktijk. 
“Ik heb het erg naar mijn zin gehad in 
Het DOK, maar ik wilde weer een eigen 
praktijk. Mijn werkzaamheden bij de 
huisartsenopleiding van de Universiteit 
van Amsterdam, waar ik in 2006 ben 
begonnen, ga ik ook beëindigen.”

Het begon voor Ada Schonewille in 2009. 

Twee dagen per week werkte  zij in Het 

DOK als waarnemend huisarts. Later werd 

dat drie dagen. Twee dagen per week was 

zij docent in Amsterdam. Ada Schonewille 

had voordat zij op Urk kwam een praktijk 

in Emmeloord. “Ik ben daar destijds mee 

gestopt omdat ik meer tijd nodig had voor 

mijn gezin en familie. Maar toen wist ik 

al dat ik mij weer zou willen vestigen. Die 

kans doet zich nu voor in Emmeloord. Ik wil 

mijn werkzame leven (ik ben nu60) niet als 

waarnemer afsluiten. Ik heb met het verho-

gen van de pensioengerechtigde leeftijd nog 

een mooi aantal jaren te gaan om een eigen 

praktijk te voeren, als ik tenminste gezond 

mag blijven.”

Ada Schonewille krijgt een ’solopraktijk’. 

Dus niet in een samenwerkingsverband 

zoals het geval is in Het DOK: “Op Urk werk 

ik voor vier verschillende huisartsen en dus 

ook met patiënten van deze vier huisartsen. 

Dat is heel afwisselend, maar niet optimaal 

voor de huisarts-patiëntrelatie. Toch voelde 

ik mij wel thuis op Urk. De vrijmoedigheid 

waarmee mensen mij tegemoet treden, de 

vanzelfsprekende manier van in het leven 

staan, dat is een fijne houding. Verder heb ik 

bewondering voor de ‘spirit’ van de mensen, 

de energie en daadkracht. Zoals mensen ge-

merkt zullen hebben, ben ikzelf nogal direct 

in mijn manier van communiceren. Op Urk 

kan dat ook.”

Nu zij vertrekt kijkt zij terug op een mooie 

tijd op Urk. Niet alleen de samenwerking 

met Wim en Kees de Visser, Dick Visser, 

Gert Jonkheer en Antonie van Schothorst 

is goed. De samenwerking met de prak-

tijkondersteuners en  praktijkassistentes is 

ook prima. Zij zetten zich volop in voor een 

goede patiëntenzorg.  

En tot slot: “Ik wil de patiënten erg bedan-

ken voor het vertrouwen dat ze hebben ge-

had. Het werken op Urk heeft mijn gedach-

ten over de bevolking voor altijd veranderd. 

Ik had deze jaren niet graag willen missen.”
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Dokkunst

Een luchtje 
De Vrouw heeft een hekel aan luchtjes. Zeker 

wanneer die minder dan 100 euro per 7,5 mil-

liliter kosten. Neemt zij iets onaangenaams thuis 

waar en ruikt zij iets onbetamelijks dan gaan de 

blikken rond op zoek naar plaats en dader.

En je hebt van die luchtjes die je altijd bijblij-

ven. Zelf verbind ik medische inrichtingen ook 

altijd met een typische lucht. Dat zit als het ware 

vastgeroest in mijn brein. Het is het luchtje van 

de spreekkamer van de doctoren. En de geur van 

ziekenhuizen van vroeger. Dat was lysol is mij 

verteld. Toen ik onlangs een nachtje in het zieken-

huis van Lelystad verbleef, heb ik helemaal niets 

gemerkt van lysollucht. En ook in Het DOK waar 

ik, als diabeet, regelmatig kom, ruikt het gewoon 

fris. Zonder die rare lucht. De medische wereld 

is er blijkbaar op vooruitgegaan ook wat luchtjes 

betreft.

In de kunstschilderwereld waren luchtjes vaak 

dodelijk! Er zijn heel wat grote talenten nooit 

tot volle wasdom gekomen door luchtjes die zij 

inademden.

Het was vroeger de gewoonte dat kunstschilders, 

zoals Rembrandt, zelf hun verf maakten. En dat 

besteedden zij dan uit aan hun leerlingen. Bij 

die verven was bijvoorbeeld ook loodwit. En de 

dampen daarvan kunnen bij regelmatig inademen 

dodelijk zijn. Maar noch de schilder, noch zijn 

leerling(en) wisten daarvan. Tegenwoordig is echt 

loodwit verboden.

Een wereldberoemde Nederlandse schilder is ook 

jong gestorven. Het was Carel Fabritius. Een 

beroemd schilderijtje is hierboven afgedrukt: “Het 

puttertje”.  Fabritius stierf nog maar 32 jaren 

jong. In het Gasthuis van Leiden.

Maar Fabritius is niet overleden aan loodwit-

vergiftiging. Hij was gewoon op het verkeerde 

moment op de verkeerde plaats. 

Toen het Delftse kruithuis ontplofte was hij op 

zijn atelier in de buurt. Bezig de koster van de 

Grote Kerk te schilderen. Hij werd ernstig gewond 

en stierf enkele uren later in het Gasthuis.

Een groot talent en eigenlijk in de knop gebroken. 

Er zijn met zekerheid maar 14 schilderijen van hem 

bekend. Waaronder “Het Puttertje”. Bij de brand na 

de ontploffing werd een kwart van Leiden in de as 

gelegd. Wellicht zijn veel andere werken van Fabri-

tius toen verloren gegaan.    

KJR (kjromkes@hotmail.com)
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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 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’.

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.

Nieuwe dokters
Sinds een maand kunt u onze nieuwe collega 
mw. Els Bollebakker treffen in Het DOK.
Zij werkt drie dagen per week als waarne-
mend huisarts. 

Zij is nog niet zo lang geleden afgestudeerd 
als huisarts. Zij is woonachtig met man en 
twee jonge kinderen in Almere.
In de volgende Dokwerk hopen wij haar uitge-
breider voor te stellen. 

Rond de tijd van verschijnen van dit DOK-
WERK zal ook een andere jonge collega haar 
opwachting maken binnen ons team. Mw. 
Petra Klein-Puyte zal ook drie dagen per 
week te vinden zijn in Het DOK als waarne-
mend huisarts. Zij is niet helemaal nieuw: in 
het verleden heeft zij hier als coassistent al 
12 weken doorgebracht.  Ook haar hopen we 
uitgebreider voor te stellen in de volgende 
Dokwerk. 

Zo blijft ons team op volle sterkte; ook na het 
afscheid van Wim de Visser en Ada Schone-
wille. 

Mw. Els Bollebakker-Nagel.


