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NIEUW: Achter uw 
computer contact maken 
met uw huisarts!
Op dit moment kunt u alleen telefonisch contact leggen met de huisartsenpraktijk. 
Dit gaat veranderen! Naast bellen kunt u straks ook online gaan communiceren met 
de praktijk. Het DOK wordt binnenkort aangesloten op MijnGezondheid.net. Dit is 
een patiëntenportaal waarmee u via computer, tablet of smartphone kunt communi-
ceren met de praktijk. U kunt als patiënt onder meer online afspraken maken, een 
herhaalrecept bestellen, via een e-consult een vraag stellen en zelfs uw medisch 
dossier inzien.

Van de redactie
Het einde van het jaar nadert. Een veel bewogen jaar 

voor de praktijk. Een aantal voorbeelden: het ongeval 

van Antonie van Schothorst, het vertrek van Gert 

Jonkheer & de start van Suzanne Witteveen. In een 

groot team gebeurt altijd wel wat, dat hoort erbij. We 

zijn blij met alle ondersteuning die we hebben in de 

praktijkvoering. En blij met de nieuwe medewerkers! 

Voor de duidelijkheid hebben we een overzicht 

gemaakt van alle artsen die momenteel werken in de 

praktijk. 

Een andere belangrijke uitbreiding die er aan staat 

te komen is de digitale communicatie. Als patiënt 

kunt u straks ook op een veilige manier via de mail 

communiceren met de praktijk. En nog veel meer. U 

leest het in het artikel over MijnGezondheid.net.

Gert Jonkheer geeft ons een inkijkje in de andere 

wereld waar hij nu werkzaam is: Thailand. 

Kortom: boeiende en interessante artikelen in dit 

Dokwerk.  

Veel plezier!

Kees de Visser

>> vervolg op pagina 2

Via MijnGezondheid.net kunt u eenvoudig 

en snel allerlei zaken regelen met uw huis-

arts, praktijkondersteuner of assistente. Met 

MijnGezondheid.net wordt de praktijk 7 da-

gen per week, 24 uur per dag bereikbaar.

Afspraak maken
U kunt online een vraag stellen, maar ook 

een afspraak maken. Hoe het werkt met een 

afspraak maken?

U kiest de datum en het tijdstip van uw voor-

keur en de afspraak staat meteen in de agenda 

van uw huisarts genoteerd.

Wilt u de afspraak verzetten?

Ook dat is makkelijk zelf te regelen via  

MijnGezondheid.net.
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Contact leggen met huisarts, 
praktijkondersteuner of assistente
Met het patiëntenportaal kunt online contact 

maken met de praktijk. Dit kan bijvoorbeeld 

voor eenvoudige medische vragen, waarvoor 

u niet direct voor op het spreekuur hoeft te 

komen. Ook kan het gebruikt worden om 

uitslagen van eerdere onderzoeken op te 

vragen. U kunt ook inzage krijgen in uw 

onderzoeksuitslagen, inclusief de conclusie 

van uw huisarts.

U hoeft niet meer op een vast tijdstip te 

bellen voor de uitslag, maar kunt inloggen 

wanneer het u uitkomt. Makkelijk en be-

trouwbaar.

Online medisch dossier inzien
Daarnaast biedt deze functie de mogelijk-

heid om een samenvatting in te zien van uw 

persoonlijke medische dossier, inclusief uw 

medicijngebruik. Zo heeft u altijd en overal 

inzage in uw medische gegevens.

En gaat u op reis? Neem dan een uitdraai 

mee van uw medicatiepaspoort.

Als uw medicijnen op zijn, bestelt u ze een-

voudig via MijnGezondheid.net.

Veilige communicatie?
Omdat het om medische informatie gaat, 

is het belangrijk dat dit via een beveiligde 

verbinding plaatsvindt. MijnGezondheid.net 

maakt gebruik van een besloten en beveiligd 

netwerk op internet. Om in te kunnen log-

gen heeft u een DigiD met sms-functie en 

een mobiele telefoon nodig. 

De komende maand worden deze mogelijk-

heden stapsgewijs getest en ingevoerd.

We vragen uw begrip voor de onvermijde-

lijke kinderziektes.

Met uw hulp kunnen we deze zo snel moge-

lijk verhelpen.

Voordelen:
• Goed beveiligd, persoonlijk  

zorgdossier

• Praktijk 24/7 bereikbaar

• Online een afspraak maken

• Vraag stellen via het e-Consult

• Herhaalrecepten aanvragen

• Medicatiepaspoort inzien en  

afdrukken

• Onderzoeksuitslagen bekijken

• Uw eigen medisch dagboek

De huisartsen in Het DOK – een groot team
De taken voor de huisartsen nemen de laatste jaren toe. 

Dat betekent dat er meer inzet van mankracht nodig is om 

de zorg te kunnen bieden. 

De laatste jaren komen er steeds meer taken op het bordje 

van de huisartsen terecht. Voorbeelden hiervan zijn taken 

in de GGZ (Geestelijke gezondheidszorg) en op het gebied 

van zorg voor mensen met een chronische aandoening 

en zorg voor ouderen. Landelijk wordt gesproken over het 

verkleinen van het aantal patiënten waar de huisarts ver-

antwoordelijk voor is. Dit om meer tijd te kunnen creëren 

voor het goed uitvoeren van de taken als huisarts.

In Het DOK merken we deze taakverzwaring ook. En u als 

patiënt zal het ongetwijfeld ook merken. Niet altijd is het 

mogelijk om dezelfde dag bij uw ‘eigen’ huisarts terecht 

te kunnen. Om de taken goed uit te kunnen blijven voeren 

hebben we de formatie huisartsen is in de loop der jaren 

aangepast. Er zijn verschillende huisartsen aangetrokken 

om de andere huisartsen te ondersteunen in het werk. Dat 

betekent dat u ook meerdere huisartsen kan treffen als u 

een afspraak heeft. 

Zeker nu Suzanne Witteveen, Els Bollebakker en Petra 

Klein alle drie in blijde verwachting zijn, kan het zijn dat u 

ook andere huisartsen zult treffen. Hiernaast hebben we 

een overzicht gemaakt van alle huisartsen die momenteel 

en binnenkort in Het DOK werkzaam zullen zijn.
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Antonie van Schothorst

Huisarts - praktijkhouders

Kees de Visser
Suzanne Witteveen1

Dick Visser

Huisarts-in-opleiding

Frederiek Lever

Petra Klein
Els Bollebakker

Anne-karine Zeeman

Gert Jonkheer Roelien Boerma

Huisarts - ondersteunend

Ondersteunend huisarts 
in praktijken Visser & van 

Schothorst (2)

Ondersteunend huisarts 
in praktijken Witteveen & 

de Visser (3)

Ondersteunend huisarts 
voor alle praktijken 

(tijdelijk)

Ondersteunend huisarts 
voor alle praktijken 

(tijdelijk) (4)

Vervanging van 
Suzanne Witteveen   

(tijdelijk)

1 - zwangerschapsverlof van half december ’17 tot half april ‘18
2 - zwangerschapsverlof van half februari ’18 tot half juni ‘18
3 - zwangerschapsverlof van half februari ’18 tot begin juli ‘18

4 - gedurende half jaar werkzaam in Het DOK – de andere helft in Thailand
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Dokkunst

Pen en penseel
In deze tijd van digitalisering lijkt het wel of het papier als informatiedrager 

uit beeld lijkt te raken. U kunt deze column nog gewoon van blad lezen. Maar 

blijft dat zo?

De bibliotheek, ooit het bolwerk van boeken, biedt nu het e-boek aan. En zit 

je met je tablet of e-reader op schoot. En sla je bladzijde niet meer om maar 

‘veegt’.

En raar opkijken hoeft je niet als een peuter-kleinkind driftig over een foto in 

een blad zit te vegen en zegt: “Kapot!”. 

Ook worden veel archieven gedigitaliseerd en zo beschikbaar voor iedereen met 

een computer of tablet. Dat is natuurlijk wel weer leuk.

Denk maar eens aan het documentatiecentrum Urk waar veel digitale gege-

vens van en over Urk beschikbaar. Gewoon vanuit de luie stoel is te doorzoe-

ken. Vul een zoekwoord en zie daar! (www.documentatiecentrumurk.nl).

Maar er is meer. Op Urk be-

vindt zich ook het grootste medi-

sche archief ter wereld. Nog niet 

zo lang geleden had Ria Bremer 

een interessante tv-serie met de 

medische historie als onderwerp. 

Toen kwam ook de kunst om de 

hoek kijken. Met pen en penseel 

werd het menselijke lichaam 

en delen daarvan vroeger vast 

gelegd. Vaak ook nog in kleur.

Omdat de illustraties zo belang-

rijk waren voor studie en naslag 

moesten de afbeeldingen natuur-

lijk wel accuraat zijn.

We kunnen alleen maar veel 

bewondering hebben voor de 

kunstenaars die prachtig werk 

maakten. 

Inmiddels gebruikt de medische wereld andere methodes voor opleiding en 

studie. En zo wordt dit soort afbeeldingen historie en bewaard op Urk!

Maar de digitaliseren is toch niet tegen te houden, vrees ik. En soms moet je 

dat ook niet willen natuurlijk. Soms is het echt een verbetering. Via de compu-

ter kun je je herhalingsrecepten zelf regelen. En dat gaat ook verder. Lees maar 

in dit blad.

En hoewel ik een e-reader heb en e-boeken, blijf ik houden van de geur van een 

nieuw boek. En het kijken van plaatjes in bladen is gewoon prettig.

En tekenen met pen en schilderen met penseel blijft een verrijking van je crea-

tieve mogelijkheden. 

Dat bevestigen mijn vele cursisten me tenminste. En waarom zou ik die niet 

geloven?

kjromkes@hotmail.com

Een dokter patiënt, 
en een patiënt weer 
dokter!
27 december zat ik na een druk weekend lekker ont-

spannen op een paardenrug. Tenminste, dat was 

de bedoeling. Na 45 minuten paardrijden ging het 

anders en werd ik ‘zandruiter’.  Een gebroken been 

en een gebroken schouder waren het resultaat.

Ook ik heb ervaren dat de ziekte te paard komt en te 

voet gaat. Van dokter werd ik patiënt. Drie operaties, 

de nodige medicatie en fysiotherapie behandelingen 

verder ben ik weer aan het werk. En daar ben ik erg 

dankbaar voor.

Vaak krijg ik de vraag in verschillende varianten: 

‘Hoe is het met het paard?’ Ik kan zeggen: ‘Dat 

paard zal mij niet meer slaan.’ Een andere vraag: 

‘Stap je weer op?’ Bewegen en ontspanning is voor 

iedereen nodig en goed.Of dat weer op een paard 

zal zijn, is voor mij nog een vraag, gezien alle con-

sequenties die het kan hebben. In ieder geval wil ik 

u bedanken voor de vele bemoedigingen, gesprekjes 

in en buiten de praktijk, kaarten en versnaperingen. 

Het heeft mij en mijn gezin erg goed gedaan. 

Bedankt patiënten, bedankt Urkers.

Antonie van Schothorst

Boer bij de tandarts, Johann Liss, 

ca. 1616–17.

Nieuwe praktijkwebsite: 
www.hetdok.mijnhuisartenpraktijk.net

Onze huidige website hetdok.praktijkinfo.nl gaat 

binnenkort uit de lucht.

Redenen zijn de nieuw online mogelijkheden waar-

over u elders in het Dokwerk kunt lezen.

De nieuwe website is weer up-to-date en geschikt 

voor alle online functies.

Ook de herhaalreceptenservice gaat straks via de 

nieuwe website met een link naar 

MijnGezondheid.net.

Voor mogelijke kinderziektes in de beginfase vragen 

we uw begrip.

Met uw hulp zullen we deze zo snel mogelijk ver-

helpen.

www.hetdok.mijnhuisartenpraktijk.net
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Groeten uit Thailand
Inmiddels hebben Marjo, mijn vrouw, en ik er al weer 2 maanden op zitten, elders. 
Eerst in Thailand, waar we 6 weken taalschool gedaan hebben. En nu in Singapore 
waar we 4 weken blijven om kennis te maken met de organisatie waar we voor wer-
ken (OMF). Het is een vermoeiende maar erg  inspirerende tijd (geweest). We doen 
uiteraard vreselijk veel indrukken op. Ontmoeten talloze mensen. Bereiden ons 
voor op ons eigenlijke werk straks in Chiang Mai, Thailand. Et cetera.

Maar ik zal niet te veel uitweiden over onze 

belevenissen. Beter is het om te wijzen op 

onze website www.gertenmarjo.nl. Op die 

site proberen we wat meer te schrijven over 

onze persoonlijke ervaringen, ontmoetingen 

en gevoelens.  En we delen wat meer foto’s 

uit deze contreien. 

Waar ik met name iets over wil schrijven 

betreft de gezondheidszorg in Thailand. 

Wellicht is het goed ons te realiseren dat we 

onze zaakjes in Nederland goed voor elkaar 

hebben! Niet ideaal maar bijna niet te verge-

lijken met hoe het in deze contreien toegaat. 

Singapore wellicht uitgezonderd.  

Laat ik beginnen met te vertellen dat er in 

Thailand niet zoiets als een huisarts bestaat.  

Er zijn wel artsen die aan huis werken, maar 

dat zijn stuk voor stuk specialisten die iets 

bij verdienen. Dat betekent dat iedereen 

een arts opzoekt in de ziekenhuizen. In de 

meeste steden en stadjes is dat wel te doen. 

Iedereen van het platteland moet meer of 

minder reizen natuurlijk. Resultaat:  veel 

mensen raadplegen eerst een lokale “gene-

zer” of krijgen een drankje aangesmeerd van 

iemand. Of proberen de medicijnen van de 

buurman. Zoals dat ongetwijfeld ook wel op 

Urk of elders in de polder gebeurd.  Hier is 

dat meer gewoon. En begrijpelijk. Meestal 

gaat dat goed, maar er zijn talloze keren dat 

er te veel vertraging is voordat iemand een 

arts ziet. Met soms serieuze gevolgen.

Iets als thuiszorg is er niet of nauwelijks (ik 

weet niet of dat ook geldt voor een stad als 

Bangkok). 

Voorschrijven
De dokter is een machtig persoon. Hij of zij 

beslist wat goed is voor de patiënt.  Maar wee 

de dokter die geen medicijnen voorschrijft.  

Ja, Thai houden van iemand die veel voor-

schrijft. Trouwens, je gaat toch niet voor 

niks naar de dokter..... (NB: ook op Urk e.o. 

kwam ik die instelling wel eens tegen) Dus 

ook voor allerlei simpele kwaaltjes wordt er 

volop geslikt. 

In grote delen van China wordt iedereen die 

een ziekenhuis binnenwandelt vrijwel met-

een aan een infuus gelegd. Dat is trouwens 

ook een geliefde methode om optimaal aan 

een examen te beginnen! Wist u dat?! Veel 

scholieren/studenten gaan dus voor een 

examen even naar een ziekenhuis om zich 

goed voor te bereiden. U weet wat u uw zoon 

of dochter moet adviseren nu. Geen excuus 

meer voor slechte cijfers!

Toch, de gezondheidszorg in Thailand staat 

hoog aangeschreven. Er wordt volop reclame 

gemaakt voor allerlei klinieken. En dat tot 

ver buiten de landsgrenzen. Ogen laten 

laseren? Kom naar Thailand. Nieuwe heup? 

Geen probleem. Plastische chirurgie? Een 

goedkoop alternatief in Thailand! Vakantie 

er aan vastgeknoopt... De zon schijnt vaak 

en veel.

Lange broek verplicht
Over die zon gesproken: u denkt natuurlijk 

dat we behoorlijk bruin worden hier. Terecht 

voor wat betreft armen en hoofd. De rest 

blijft echter verborgen voor de zon. Veel te 

heet om in de zon te zitten. Plus wanneer ik 

in functie ben (en dus ook als taalstudent) 

dan is een lange broek verplicht. De Thai 

houden al helemaal niet van de zon. Al was 

het slechts om het idee dat een zo licht mo-

gelijke huid toch wel veel mooier is dan de 

bruine huid van iedereen.

Dat scheelt weer een gezondheidsprobleem: 

huidkanker. En roken doen ze in het alge-

meen ook niet veel. Waar hebben mensen 

dan wel last van? Ik zou zeggen van de lucht-

wegen. Waar wij tot nu toe geweest zijn is 

er ongelooflijk veel stof in de lucht. Gewoon 

stof in de droge tijd. Stof en smerigheid van 

afval langs de weg (overal!) Stof uit aftandse 

voertuigen. Een Nederlandse APK zouden 

de meeste (vracht-)wagens en busjes hier 

niet overleven. Ik moet er maar niet te veel 

aan denken. Heb ik m’n hele leven niet ge-

rookt zal ik toch nog longproblemen krijgen 

door al dat (fijn-)stof...

Enfin, het regende behoorlijk vaak de laatste 

maand. De lucht klaart altijd weer op.

Het verkeer
Het Thaise verkeer is een ander ding. Thai-

land is wat verkeersveiligheid betreft een van 

de slechtere landen om te zijn. Oppassen 

geblazen dus. Bijna had ik de statistieken 

zelf wat opgeplust: de eerste keer dat ik hier 

in een busje reed reed er een brommer (op 

de hoofdweg) in mijn dooie hoek. Ik raakte 

de man die er op zat, die vervolgens een 

gelukkig zachte landing maakte in de berm. 

Ik schrok me naar natuurlijk. 

Toch, ondanks alles schijnen ook de Thaise 

statistieken te laten zien dat de meeste men-

sen hier sterven aan ouderdomsziekten. Het 

bekende rijtje net als in Nederland: hart- en 

vaatziekten, diabetes en kanker.  De levens-

verwachting in 2015 was 74 jaar. Vergelijk 

met Nederland: 81,7 jaar in 2015. In 50 jaar 

is die verwachting met 10 jaar vooruitge-

gaan. 

Neemt niet weg dat er grote winst te boeken 

valt op gezondheidsgebied. 

Wellicht een volgende keer meer hierover... 

Hartelijke groeten uit een zonnig en warm 

Singapore.

Gert en Marjo Jonkheer



Wij stellen aan u voor:

Anne-karine Zeeman-Rebel
Een aantal van u kennen Anne-karine 
Zeeman-Rebel al omdat zij in april van 
dit jaar ook al werkzaam was in Het 
DOK. Maar lang niet iedereen weet dat 
zij ons team sinds september ongeveer 
twee dagen per week is komen verster-
ken. Als waarnemer, maar in ieder geval 
tot half maart 2018 kunt u haar in Het 
DOK aantreffen.

Tijdens haar opleiding aan de VU in Amster-

dam werkte de waarnemend huisarts een 

jaar lang in een praktijk in Dronten. Vervol-

gens bleef zij na haar voltooide opleiding tot 

maart van dit jaar vier jaar lang als waarne-

mend huisarts in deze plaats. Toen Urk in 

beeld kwam als plaats waar een waarnemer 

werd gezocht, was de keuze gauw gemaakt.

In de twee maanden dat zij waarnemer 

in Het DOK was proefde zij niet alleen de 

goede sfeer binnen het complete team, 

maar ook de manier waarop huisartsen en 

patiënten met elkaar omgingen. Lang hoefde 

Anne-karine niet na te denken toen zij werd 

gevraagd om voor een langere periode waar 

te nemen. ‘Ik merkte al gauw dat de zaken 

in Het DOK goed geregeld waren en dat de 

onderlinge sfeer ook uitstekend was’, zegt 

Anne-karine.

Zij vervolgt: ‘Het team in Het DOK is vrij 

groot, maar juist hier wordt aangetoond dat 

je ook in een vrij groot team heel goed met 

elkaar kunt samenwerken. De lijnen zijn 

Graag wil ik mezelf aan jullie voorstel-

len. Mijn naam is Frederiek Lever en per 1 

september werk ik in het Dok als huisarts 

in opleiding onder begeleiding van Kees de 

Visser. 

In 2011 ben ik afgestudeerd als basisarts aan 

de Vrije Universiteit in Amsterdam. Daarna 

heb ik gewerkt als arts-onderzoeker bij de 

afdeling radiotherapie in het UMC Utrecht. 

En later ook als arts-docent aan de Vrije 

Universiteit in Amsterdam waar ik met veel 

plezier les gaf aan geneeskundestudenten. 

Maar ik miste uiteindelijk toch het contact 

met de patiënten en wilde graag ook zelf 

weer verder leren. Dit jaar ben ik dan ook met 

veel enthousiasme aan de huisartsenoplei-

ding begonnen. 

Mijn jeugd heb ik in verschillende landen 

(Zambia, Engeland en Indonesië) doorge-

bracht, waarna ik in Amsterdam ben gaan 

studeren. Nu woon ik sinds kort in Naarden 

met mijn man Kamiel, ons zoontje Seppe (3 

jaar) en onze dochter Joa (2 jaar). 

Ik zal tot december 2018 werkzaam zijn in het 

Dok. Ook kunt u mij tegenkomen bij de visites 

en tijdens diensturen op de huisartsenpost in 

Emmeloord. 

Wellicht tot ziens!

Frederiek

Frederiek Lever
NIEUWE HUISARTS-IN-OPLEIDING

kort en helder en de communicatie is helder 

naar elkaar en naar de patiënten. Verder vind 

ik het een goede zaak dat er in Het DOK een 

aantal specialisten spreekuur houden. Dat is 

goed voor de Urker patiënten, maar ook voor 

ons. De lijntjes zijn kort en bevordert de 

communicatie tussen huisarts en specialist. 

Daar heeft de patiënt baat bij.’

Natuurlijk rijdt Anne-karine ook visites. 

‘Meestal in de omgeving van Het Dok, maar 

ik ontkom er natuurlijk ook niet aan om in 

het oude dorp op zoek te gaan naar het goe-

de adres. Gelukkig heb ik navigatie en gaat 

mij het zoeken van adressen in het oude 

dorp steeds beter af’, zegt zij.

Anne-karine woont net buiten de polders en 

rijdt dus op en neer naar Urk: ‘Af en toe lijkt 

het ietsje langer dan de drie kwartier die ik 

normaal reken, maar het valt goed te doen. 

Even lekker je hoofd leeg kunnen maken 

is weer een voordeel van het stukje reistijd. 

Als ik dan weer bij mijn gezin (man en drie 

kinderen) ben, heb ik een goed gevoel over 

mijn werkdag op Urk.’
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Genoten van de Urker gewoontes

Huisarts in opleiding 
Anne Wil Veldman neemt afscheid
Na ruim een jaar zit mijn eerste stage 
als huisarts-in-opleiding erop. Dit jaar 
mocht ik met veel plezier op Urk wer-
ken. Samen optrekken met het team 
van het Dok en vooral met mijn opleider 
Dick Visser.

Het is een tijd waar ik zeer tevreden en 

dankbaar op terugkijk. Het was best even 

omschakelen van het werken op een SEH 

(spoedeisendehulp) naar het werken in 

een huisartsenpraktijk, maar het is zeker 

de juiste keuze geweest. Wat is het huisart-

senvak een mooi vak! Terugkijkend ben ik 

erg blij met alles wat ik op Urk heb mogen 

leren. Genoten heb ik van de Urker “ge-

woontes”; de sleutel in de deur, ‘de kost’ van 

1 tot 2, het harde werken, de verwondingen 

van de werkers in de vis, de bereidheid van 

familie om te helpen, de vele kinderen op 

straat, de klapstoeltjes rondom het kraam-

bed, etc. Tegen alle patiënten wil ik zeggen: 

Frederiek Lever
NIEUWE HUISARTS-IN-OPLEIDING
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dank voor jullie geduld. Aan het team wil ik 

meegeven: wees trots op de praktijk die jullie 

samen zijn. 

Vanaf december start ik met een korte stage 

binnen de psychiatrie, daarna zal ik nog in 

een verpleeghuis werken om uiteindelijk 

weer in een huisartsenpraktijk terecht de 

komen. Wie weet tot ziens… 

Ontvang een hartelijke groet,

Anne Wil Veldman

Babyboom in Het DOK
Het zal u wellicht niet zijn ontgaan. Vier medewerkers in Het DOK zijn in 

blijde verwachting. Assistente Joselien Zuur en de huisartsen Suzanne 

Witteveen, Els Bollebakker en Petra Klein zullen de komende maanden met 

zwangerschapsverlof gaan. Vervanging is  uiteraard geregeld.

Wij wensen hen een goed zwangerschapsverlof en een voorspoedige 

bevalling en kraamtijd!
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Bij spoed: toets 1
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www.hetdok.mijnhuisartenpraktijk.net 

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 

Nee, nog niet! Maar de overdracht van de 

zwangerschapsbegeleiding en bevallingen 

naar Madelief krijgt wel steeds meer vorm. 

Steeds meer zwangeren melden zich aan bij 

de verloskundigenpraktijk. Toch zijn er ook 

nog steeds zwangeren die begeleid worden 

door de huisartsen van Het DOK. En dat 

doen we graag!

Tot 1 januari 2018 kunnen nieuwe zwange-

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 zes weken op dinsdagmiddag.

Overige activiteiten in Het DOK:
•  Dantuma (voor aanmeten kousen e.d.): Tweede en 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.

Huisartsen 
gestopt met 
verloskunde? 

Herhaalrecepten 

Herhaalmedicatie die vóór 14.00 uur wordt 

aangevraagd, kan de volgende werkdag na 

16.00 uur worden afgehaald bij de 

apotheek. 

ren zich nog aanmelden in Het DOK. Dat 

betekent dat het in de loop van 2018 defini-

tief gaat stoppen. Dan neemt Madelief het 

stokje helemaal over. In vol vertrouwen van 

beide kanten.


