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

Mededelingenblad Huisartsenpraktijk Het Dok • november 2014 • Nummer 3

In dit nummer:

•	 Audiologisch centrum in 

Het DOK

•	 Spanning de baas

•	 Dokkunst

•	 De CRP-meter in de praktijk

•	 Even voorstellen: Iris Vlijm
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De huisarts: gisteren,
vandaag en morgen
“Wat zag een dag er anders uit voor mijn vader”, denk ik wel eens. Hij was ook 
huisarts maar hoe anders zag zijn dag er uit. In zijn tijd was een huisarts nog ko-
ning in zijn eigen koninkrijkje, zijn praktijk. Hooguit had hij een assistent(e). Veel 
zaken die hij doorstuurde naar specialisten vallen nu onder onze verantwoordelijk-
heid. Neem maar eens een galblaasoperatie. Vroeger tien dagen ziekenhuis! Nu een 
dagje uit en thuis. Maar de nazorg komt wel bij de huisartsen te liggen.

 

Een huisarts van nu is eigenlijk 

een netwerker. Iemand binnen 

een medisch team. Een goede 

huisarts is vooral een teamspe-

ler. Stuurt zijn mensen aan. 

Een medische manager, die 

ook delegeert. Hoewel de eind-

verantwoording altijd bij hem- 

of haarzelf blijft liggen. Dat is 

goed. In Het DOK probeer ik met de andere 

artsen, assistenten en praktijkondersteuners 

een pakket aan te bieden voor optimale zorg. 

De patiënt is en blijft het middelpunt. 

Geld speelt ook een behoorlijke rol. En het 

beheersbaar houden van de kos-

ten van de gezondheidszorg is 

iets wat nu midden in de belang-

stelling staat. Ook de gemeente 

heeft daar mee te maken. Zij 

krijgen de verantwoordelijk-

heid voor allerlei zorgtaken 

opgelegd. Met een korting van 

soms zo’n 20% op het eerdere 

budget. De moeilijke vraag is: Hoe kan ik 

binnen het budget, de hoeveelheid beschik-

bare geldmiddelen, toch die zorg verlenen 

>> vervolg op pagina 2

Van de redactie
November 2014.  Aan het eind van een jaar 
waarin weer veel gebeurd is. Nee, geen 
terugblik. Eerder een verwijzing naar wat 
nog komen gaat. voor de zorg wordt 2015 
een schakeljaar. Een markant jaar. Een jaar 
waarvan we wellicht later zullen zeggen: 
wat goed dat we die koers zijn ingeslagen.  
Maar…. veel mensen en instanties kijken 
met angst en beven naar 2015. of op z’n 
minst met enige twijfel en veel vragen.  ver-
anderingen…. We zitten er nooit op te wach-
ten. Collega Antonie van Schothorst vertelt 
er iets over in het hoofdartikel. vooral over 
veranderingen in het huisartsenvak. Een 
vak dat ook nooit stilstaat.  
Naast de gebruikelijk doKKUNST leest u 
over een nieuwe assistente, Iris. Kentalis 
stelt zich voor. Een artikel over het CRP-
apparaat (het wat?) en er is een heuse uit-
nodiging voor een informatieavond over 
benzodiazepinen, de benzo’s. Geliefde en 
beruchte middelen (o.a. de slaaptabletten).  
Gezonde winter en een gezegende Kerst! 

Namens de redactie,  Gert Jonkheer

door Anneke van Urk & Klaas J. Romkes

Antonie van Schothorst
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die verwacht mag worden?

Met de gemeente zijn we in gesprek over 

deze zaken. Een moeilijk punt is wel dat de 

gemeente beleidsmatig spreekt. Ambtelijke 

taal. En wij vanuit de medische kant kijken. 

Dat geeft over en weer soms verwarring 

onduidelijkheid. De gemeente spreekt wel 

over optimale zorg maar nooit over kwaliteit 

van zorg. Voor ons is juist die kwaliteit zo 

belangrijk.

Urk als wijk gezien
Zoals mijn vader, de solospeler, kan een 

huisarts nu niet meer denken. De geldgevers 

en ook de overheid denkt vanuit Wijkge-

richte Zorg. Ze willen een budget dat gekop-

peld wordt aan een wijk. Een wijk is dan een 

groep van zo’n 15.000 tot 40.000 mensen. 

Daar moet dan wijkgerichte zorg in en aan 

worden verleend. De financiering gaat niet 

meer per handeling. Urk wordt in zijn ge-

heel als zo’n wijk gezien. 

De zorg in de wijk moet gebeuren door ver-

schillende disciplines. De artsen natuurlijk, 

maar ook de fysiotherapeuten, de thuiszorg. 

De zorg voor hart- en vaatzieken – op Urk 

een belangrijk item –, diabetici moet meege-

nomen worden. Maar ook de ouderenzorg. 

Denk maar eens aan dementie. Het beleid is 

er immers op gericht om de oudere zo lang 

mogelijk in eigen omgeving te laten functio-

neren. Daarmee is ook de belangrijke rol van 

de mantelzorg benoemd.

Op Urk is die mantelzorg over het algemeen 

geen probleem. Van huis-uit is de Urker 

gericht op zijn omgeving en op geven van 

hulp. Maar hoe is dat in grote steden, vraag 

ik mij af?

De komende vijf jaar wordt de huisarts nog 

meer teamspeler. Daar moeten we ons op 

gaan instellen. Gezamenlijk werken aan de 

zorg voor de patiënten. Onze uiterste best 

doen voor kwaliteit. Ook binnen de nieuwe 

omstandigheden. 

Onzekerheid is logisch
Ik vind het logisch dat vooral ouderen en 

gehandicapten zich op dit moment onzeker 

voelen over de toekomst. Helaas kunnen 

wij als artsen daar nu weinig aan doen. 

>> vervolg van pagina 1

Er is een soort vacuüm en dat geeft die 

onzekerheid. De gemeente zou daarin wat 

duidelijker moeten zijn. Onzekerheid geeft 

stress en bij duidelijkheid weet je in ieder 

geval wat je niet of wel kunt verwachten. En 

kun je je daar zoveel mogelijk op instellen. 

Daar komt gelukkig ook de Urker mentali-

teit om de hoek kijken: ondernemend, los-

sen we op, schouders er onder. 

Voor ons betekent het ook dat we samen-

werking zoeken. Ook met artsen en specia-

listen buiten Het DOK. Om onze zorgketen 

zoveel mogelijk te versterken. Gelukkig zit 

ook dokter Bloed vaak bij de besprekingen 

die er met derden gevoerd worden. Dat is 

een goed signaal. 

De nieuwe situatie betekent ook veel orga-

nisatie, veel werk achter de schermen. Ook 

binnen ons team moet íedereen mee in het 

gekozen beleid. Ook dat is onze zorg: dat 

iedereen volmondig meedoet in de beleids-

invulling. 

Waar ik als huisarts bijzonder op let is mijn 

zichtbaarheid voor de patiënten. Ooit heb 

ik voor dit vak gekozen omdat ik iets wilde 

betekenen voor de patiënt. Ik wil ze zien, 

persoonlijk. Dat betekent ook dat de patiënt 

die de eigen dokter wil zien, die ook krijgt 

te zien. Voor zorgvragen vóór tien uur en 

die dezelfde dag behandeld willen of moe-

ten worden, kan dat soms niet. Al sta ik er 

op toch alle belangrijke vragen van mijn 

patiënten te horen of te zien te krijgen.

Uiteindelijk ben ik in de allereerste plaats 

geen medisch manager maar huisarts. En 

voel ik mij betrokken bij mijn patiënten. 

Daar doe ik het voor. Oog hebben voor hen! 

Hun zorg is immers onze zorg.

Tijd Actie

6:30 Wekker Uit bed

7:30 Naar praktijk Computer opstarten

7:31 Administratie brieven van specialisten, bloeduitslagen ect verwerken, e-mail

8:00-10:00 Spreekuur Patiënten zien, telefoontjes van specialisten tussendoor, soms wat 
e-mailtjes verwerken

10:00-10:30 Koffie Koffie, inlooptijd spreekuur, overleg assistente. In computer vragen 
van assistente beantwoorden die door patiënten zijn gesteld

10:30-11:10 Spreekuur Patiënten zien, telefoontjes van specialisten tussendoor, soms wat 
e-mailtjes verwerken

11:10-12:00 overig overleg assistente, overleg specialisten, vergaderingen, mail

12:00-13:00 visites visites rijden => kraamvisites, ernstig zieke patiënten

13:00-13:30 Eten Zo mogelijk thuis

13:30-14:00 overig Recepten tekenen en controleren, opnieuw vragen van patiënten 
beantwoorden die aan de assistentes zijn gesteld

14:00-16:10 Spreekuur Patiënten zien, telefoontjes van specialisten tussendoor, soms wat 
e-mailtjes verwerken. Twee keer per week overleg met de prak-
tijkondersteuner van 14:00-14:30

16:10-17:00 Uitloop Terugbellen met patiënten, bellen met specialisten of andere 
instanties

17:00-18:00 overig Antwoordapparaat staat erop, komt niets meer bij, afwerken. 
Schrijven verwijsbrieven, telefoontjes, recepten tekenen, post ver-
werken. organisatorische zaken bespreken met collega’s of andere 
hulpverleners

20:00-22:00 Administratie vergaderingen, bijscholingen, plannen maken en uitwerken voor de 
praktijk 

De werkdag van Antonie van Schothorst
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Audiologisch 
Centrum in 
Het DOK
Heeft uw kind moeite met spreken of taal? Hebt u twijfels 
over het gehoor van uw kind? Wilt u weten of uw kind daar-
door in aanmerking komt voor extra begeleiding (op school)? 
Het Audiologisch Centrum van Kentalis onderzoekt, begeleidt 
en adviseert.  Elke woensdagmiddag is er een medewerker 
van het Audiologisch Centrum van Kentalis in Het DOK aan-
wezig. Van 13.30-15.00 uur. Om vragen te beantwoorden of u 
verder te helpen met de aanmelding na verwijzing. 

De Taaltrein (onderdeel van Kentalis) is bekend op Urk en bevindt 

zich in hetzelfde gebouw als de peuterspeelzaal. Het Audiologisch 

Centrum van Kentalis maakt gebruik van deze ruimtes om op Urk 

kinderen en jongeren te onderzoeken. Onne Arkes, psycholoog van 

het Kentalis Audiologisch Centrum: ”Vaak moet het gehoor eerst 

goed onderzocht worden. Dit gebeurt in Zwol-

le, waar wij een audiocabine hebben waarin 

wij dit goed kunnen testen. De vervolgonder-

zoeken en gesprekken vinden daarna plaats in 

ruimtes van de Taaltrein. Mensen uit Urk hoe-

ven dan niet naar Zwolle te reizen. Nu Kentalis 

ook op Urk zit kunnen wij dichtbij huis hulp 

bieden. We merkten echter dat ouders na een 

verwijzing naar ons, toch vaak nog vragen had-

den. Bijvoorbeeld over welke onderzoeken er 

gedaan gaan worden. Hoe ze hun kind kunnen 

aanmelden. Of vragen over de formulieren die 

ingevuld moeten worden. Daarom hebben we 

ervoor gekozen om, naast de onderzoeken op Urk, ook een inloop-

spreekuur te houden. Daarvoor maken wij gebruik van een ruimte in 

Het DOK. Wij zitten daar dichtbij verschillende instanties die door-

verwijzen, zoals de huisartsen.”

Verwijzing
Via uw huisarts of consultatiebureau-arts komt u bij Kentalis terecht. 

Op het Audiologisch Centrum wordt systematisch onderzoek gedaan 

naar alle aspecten die de communicatie beïnvloe-

den. Meestal wordt er audiologisch (het gehoor), 

logopedisch (de spraak) en psychologisch onderzoek 

gedaan. Bij het afronden van het onderzoek wordt er 

een advies gegeven.

Onne Arkes geeft aan dat er door ouders op Urk vaak 

de vraag gesteld wordt of het dialect een rol speelt bij 

spraak- en taalproblemen. “Ouders vragen soms of 

het beter is om dan maar alleen Nederlands met hun 

kind te spreken. Die gedachte is achterhaald. Het is 

belangrijker dat kinderen en ouders met elkaar com-

municeren in de taal waar ze zich het meest prettig 

bij voelen, hun ‘moedertaal’. Welke taal dat ook is.”

Tijd Actie

6:30 Wekker Uit bed

7:30 Naar praktijk Computer opstarten

7:31 Administratie brieven van specialisten, bloeduitslagen ect verwerken, e-mail

8:00-10:00 Spreekuur Patiënten zien, telefoontjes van specialisten tussendoor, soms wat 
e-mailtjes verwerken

10:00-10:30 Koffie Koffie, inlooptijd spreekuur, overleg assistente. In computer vragen 
van assistente beantwoorden die door patiënten zijn gesteld

10:30-11:10 Spreekuur Patiënten zien, telefoontjes van specialisten tussendoor, soms wat 
e-mailtjes verwerken

11:10-12:00 overig overleg assistente, overleg specialisten, vergaderingen, mail

12:00-13:00 visites visites rijden => kraamvisites, ernstig zieke patiënten

13:00-13:30 Eten Zo mogelijk thuis

13:30-14:00 overig Recepten tekenen en controleren, opnieuw vragen van patiënten 
beantwoorden die aan de assistentes zijn gesteld

14:00-16:10 Spreekuur Patiënten zien, telefoontjes van specialisten tussendoor, soms wat 
e-mailtjes verwerken. Twee keer per week overleg met de prak-
tijkondersteuner van 14:00-14:30

16:10-17:00 Uitloop Terugbellen met patiënten, bellen met specialisten of andere 
instanties

17:00-18:00 overig Antwoordapparaat staat erop, komt niets meer bij, afwerken. 
Schrijven verwijsbrieven, telefoontjes, recepten tekenen, post ver-
werken. organisatorische zaken bespreken met collega’s of andere 
hulpverleners

20:00-22:00 Administratie vergaderingen, bijscholingen, plannen maken en uitwerken voor de 
praktijk 

Onno Arkes, psycholoog van het Kentalis Audiologisch Centrum.
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Dokkunst

Het einde
Niet zelden vinden mensen sommige vormen van kunst ‘het einde’. Ze 

kunnen er maar geen genoeg van krijgen. Vaak is het ook nog zo dat 

hun smaak beperkt is tot een enkel onderdeel van de kunst. 

Kunst is voor hen kunst als het heel herkenbaar is en direct aanspreekt. 

Dat geldt dan voor zowel beeldende kunst als ook voor muziek. Hoogro-

mantisch werk scoort vaak hoog. Net als kitsch met huilende zigeuner-

jongetjes. Anderen willen alleen die muziek horen die ook heel direct 

aanspreekt. André Hazes bijvoorbeeld. 

Maar over smaak valt niet te twisten. Eenkennig zijn ze in Het DOK 

trouwens niet. De wanden in de dokterspraktijk en ook in de behan-

delkamers worden behangen met diverse kunstuitingen. Daarbij wordt 

niet kwaliteit meteen als uitgangspunt genomen maar ook de beschik-

baarheid. En dat is nog leuk ook want dan zie je dingen die anders 

misschien niet buiten de huiselijke kring te zien zouden zijn. 

Het is wel in tegenstelling tot de filosofie van Het DOK. De teams in 

Het DOK nemen juist wel kwaliteit als uitgangspunt (en om die te 

bieden aan de cliënten). En ze zijn steeds op zoek om die te verbeteren. 

De drie dames in de wachtkamer hadden trouwens een klacht. Ze zaten 

naast elkaar vlak naast het nummertjesapparaat van het bloedprikken. 

Ze bespraken eerst luide hun eigen lichamelijke klachten en verlegden 

toen hun terrein naar de omgeving. En daar hadden ze een klacht over. 

De achtergrondmuziek die uit de verborgen luidsprekers kwam. Die 

vonden de dames helemaal niks. “Daor loop je gien pollenaise op in ik 

bin al niet zo opgewekt!” 

“Zouwen ze niks angers eawen? Zit je ier op een moondagochted in 

dan zokke treurigeid.” 

“Zou jie pollenaise goon loopen ier dan? Mit joen reumaknies? Goon 

voort.” 

Och, de dames overleefden het wel. Het was niet ‘het einde’ voor hen. 

Heel anders was het voor Jean-

Baptiste Lully, een Franse compo-

nist van Italiaanse afkomst. Hij 

zette zijn dirigeerstok per ongeluk 

tijdens een uitvoering van een 

muziekstuk krachtig op z’n voet. 

En hij overleed kort daarop aan 

de complicaties die dat meebracht. 

Nu was in die tijd (1687) een 

dirigeerstokje meer een zware 

staf waarmee op de grond werd 

gestampt. U weet wel, zo’n geval waarmee tambour-maîtres zwaaien bij 

een drumband. En daarmee moet je niet op je voet stampen… 

Muziek was voor hem werkelijk het einde! 

KJR (kjromkes@hotmail.com)

Spanning 
de baas
Iedereen kent het spreekwoord: “De boog kan niet altijd 
gespannen staan”. Hiermee wordt bedoeld dat het niet 
goed is dat we als mens te gespannen leven. Wanneer dit 
wel het geval is kan onze “boog” knappen. En kunnen 
er allerlei vervelende klachten of lichamelijke sensaties 
ontstaan.

Onze samenleving  

vraagt op dit moment erg 

veel van ons. Regelma-

tig komt daardoor onze 

boog te strak te staan: we 

gaan ons minder pret-

tig voelen. Daarom is er 

door fysiotherapie Fytac 

en Het DOK een cursus 

ontwikkeld om deze 

spanningen de baas te kunnen. 

De cursus is bedoeld voor personen van 18 jaar en ouder die 

één of meer van de onderstaande klachten ervaren: 

•	 Spanning

•	 Overbelasting

•	 Lichte	burn-out	 	 	 	

•	 Gevoelens	van	overspannenheid

•	 Licht	depressieve	klachten

•	 Geen	‘nee”	durven	zeggen	(niet	assertief)

•	 Lichamelijk	onverklaarbare	klachten(	SOLK)	

Deze cursus zal een karakter hebben van praten over genoem-

de klachten . En ook het ervaren van deze klachten. Het doel 

zal zijn om met elkaar de spanningen en andere klachten de 

baas te worden.

De cursus zal half januari starten, mits er voldoende aanmel-

dingen zijn. De kosten zijn afhankelijk van uw ziektekosten-

verzekering. Voor de meesten van u zal de cursus vergoed 

worden. Mocht de verzekeraar niet vergoeden dan zijn de kos-

ten e€75,- voor acht bijeenkomsten. 

Herkent u zichzelf in bovenstaande? Vraag vrijblijvend infor-

matie op bij Fytac of neem contact op met Het DOK.

U kunt dan vragen naar Maaike Verbaan, psychomotore thera-

peute bij Fytac, tel: 0527-729910

of Wilma Hoekstra, praktijkondersteuner GGZ bij de huisart-

sen van Het DOK, tel.0527-207024  
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Belangrijk voor vaststellen van ontsteking

De CRP-meter in de praktijk
In onze praktijk hebben we een scala 
aan apparatuur die ons ten dienste 
staan voor behandeling of het stellen 
van een diagnose. We introduceren 
hier de CRP-meter.

Het C-reactief proteïne meestal afgekort tot 

CRP, is een zogenaamd acute fase-eiwit. 

CRP wordt gemaakt door de lever en af-

gegeven in de bloedbaan. Na het ontstaan 

van een ontsteking neemt de hoeveelheid 

CRP in het lichaam binnen een paar uur 

toe. Hierdoor is CRP waardevol voor het 

vaststellen van de aanwezigheid van een 

ontsteking. Of om het effect van een be-

handeling op de ontsteking te volgen. CRP 

is niet specifiek genoeg om de oorzaak van 

de ontsteking aan te tonen. Het is een sig-

naalmolecuul dat aangeeft dat aanvullend 

medisch onderzoek nodig is.

Tot zover enige beknopte informatie over 

een eiwit dat we meer en meer bepalen 

in Het DOK. Sinds vorige winter hebben 

we de beschikking over een CRP-meter. 

Wij gebruiken de meter om de keus wel/

niet antibiotica voor te schrijven te maken 

bij iemand met luchtwegklachten.  Het is 

vaak razend moeilijk om onderscheid te 

maken tussen een infectie die door een 

virus (denk aan griep) of door een bacterie 

veroorzaakt wordt.  De meer ernstige in-

fecties hebben een hoge CRP-waarde. De 

kans dat die infecties reageren op antibio-

tica is groot. 

Al met al levert dit voor iedereen voordeel 

op:  vooral door het minder snel voor-

schrijven van medicijnen. 

Voor die mensen die willen weten hoe zo’n  

CRP-eiwit eruit ziet?  Een kunststukje, 

nietwaar. Je zou er haast een “Dokkunst” 

aan wijden. 

CRP-molecuul (op moleculaire schaal, niet eens 

te zien onder een normale microscoop dus).

Voorlichtingsavond kalmerings- en slaapmiddelen
Op dinsdag 13 januari zal onze praktijk 
een voorlichtingsavond houden over het 
gebruik van kalmerings-en slaapmidde-
len. Ook wel benzodiazepinen (benzo’s) 
genoemd. De aanvang is 19.30 uur in 
Het DOK, in de hal op de begane grond.
 

Wat zijn de redenen voor een voorlichtings-

avond over slaap- en kalmeringstabletten?

Wij willen u graag meer uitleg geven over 

deze middelen. Over de nuttige, maar ook 

de nadelige effecten die ze kunnen hebben. 

Wanneer iemand  deze middelen voorge-

schreven krijgt is er meestal een goeie reden 

voor. In  de praktijk zijn wij er achter geko-

men dat veel mensen te lang doorgaan met 

het gebruiken van deze middelen. Het zou 

mooi zijn als dit anders werd.

Het afbouwen en stoppen van dit soort 

medicijnen is vaak moeilijk. In sommige 

gevallen geeft dit onprettige ontwennings-

verschijnselen. Dit maakt dan weer dat u het 

als patiënt misschien niet aandurft om af te 

bouwen. Terwijl op termijn de nadelen van 

het gebruik groter zijn dan de voordelen.

De voorlichting zal uit een aantal onderdelen 

bestaan. Er zal kort een filmpje vertoond 

worden over het gebruik van genoemde mid-

delen. Daarnaast zal één van de huisartsen 

meer uitleg geven over het gebruik en de 

voor-  en nadelen belichten. Na de pauze zal 

de praktijkondersteuner ggz u vertellen op 

welke manieren u de medicijnen eventueel 

kunt afbouwen of verminderen. En hoe u 

ondersteuning van haar kunt verwachten.

U bent van harte uitgenodigd! Neem gerust 

iemand mee die ook geïnteresseerd is.

Huisartsen en POH-ggz
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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. 
•		GGZ-spreekuren van ‘In de Bres’ en ‘Indigo’.
•		Kentalis	Audiologisch	Centrum: elke woensdagmiddag.

Afspraak maken via het algemene praktijknummer.

Even voorstellen: 

Iris Vlijm
Sommigen van u hebben haar al 
ontmoet. Anderen kennen Iris Vlijm, 
onze nieuwe doktersassistente, nog 
niet. Zij werkt sinds maart van dit 
jaar in Het DOK. “Ik vind het leuk 
om hier te werken en de mensen 
hier zijn niet afstandelijk. Ervaring 
heb ik opgedaan als leerling-ver-
pleegkundige en als doktersassisten-
te in Doornspijk”, zegt Iris Vlijm. 

Na een studie voor doktersassistente 

ging Iris aan het werk bij de huisarts in 

Doornspijk. Daarna kon zij geen leuke 

baan bij een andere praktijk vinden. “Ik 

heb toen de studie voor verpleegkun-

dige opgepakt. Ik ben er tijdens mijn 

periode als leerling-verpleegkundige 

achtergekomen dat dit werk mij toch 

niet zo goed lag. Toen ben ik weer op 

mijn oude beroep teruggevallen. Ik las 

een advertentie van de huisartsen op 

Urk en ben meteen gaan solliciteren. Ik 

werd aangenomen in Het Dok”, zegt Iris.

Zij werkt hier met veel collega’s, een heel 

team,  en dat vindt zij plezierig: “Je kunt 

heel veel dingen met elkaar overleggen. Je 

staat er niet alleen voor als je een bepaald 

vraagstuk hebt. Het is ook fijn dat je samen 

een doel voor ogen hebt: namelijk goede 

zorg leveren aan de patiënten.”

Het leuke aan haar baan op Urk vindt zij 

het contact met mensen: “En je kunt men-

sen waar nodig ook helpen en ondersteu-

nen. Ik vind het ook leuk om te helpen bij 

ingreepjes. Wondzorg, injecteren en an-

dere verrichtingen vind ik ook echt leuk.’’ 

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.


