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Afscheid  
Annet de Jong

Sieb Makelaar

Op 6 september hebben de teamleden 
van het Gezondheidscentrum feestelijk 
afscheid genomen van de fysiotherapeut 
Annet de Jong. Na haar verhuizing naar 
Renkum besloot ze een punt te zetten 
achter haar loopbaan als psychosomatisch 
fysiotherapeut in Haarlem. Eenentwintig 
jaar is ze mijn trouwe collega geweest en 
vanaf 2005 ook maat in onze maatschap 
voor fysiotherapie. Toen het team van het 
GC in 1998 behoefte kreeg aan de be-
handeling van patiënten met lichamelijke 
klachten ten gevolge van psychische en 
emotionele problemen werd Annet na de 
sollicitatiegesprekken unaniem gekozen 
voor deze nieuwe discipline. Ik weet nog 
goed dat ze in haar sollicitatiegesprek ons 

goed duidelijk kon maken hoe haar werk 
er in de praktijk uit zou zien en wat haar 
allemaal te doen stond. Ik moet zeggen 
dat de eenentwintig jaar dat ze dit werk 
bij ons heeft uitgevoerd niet ongemerkt 
voorbij zijn gegaan. Het bleek al snel dat 
Annet een groot voorstander was van 
overleg en samenwerking, derhalve had ze 
veel contact met onze psycholoog (Eddy 
Loonstijn) en de huisartsen. Ze vond het 
heerlijk dat dit in het team zo goed moge-
lijk was. Ze voelde zich al snel thuis in ons 
team en vertelde dikwijls dat het werken 
in het Gezondheidscentrum voelde als een 
warm bad. Ze ontwikkelde zich in de loop 
der jaren als een deskundig therapeut. Ze 
is trots op haar vak en droeg dat ook uit. 
Van de vele bij- en nascholingen deed ze 
regelmatig verslag in de teamvergaderin-
gen, overtuigd als ze is van de helende 
kracht van ontspanningsmethoden en be-
wegen. De complexe patiëntenzorg waar 
zij voor stond is vaak een kwestie van lan-

ge adem en in kleine stapjes succes boe-
ken. Dat vergt inzicht en geduld, iets dat 
haar op het lijf was geschreven. Haar inte-
resse in de frequentie en diagnostiek van 
ziektes en aandoeningen leidde ertoe dat 
ze een wetenschappelijke opleiding ging 
volgen. In 2005 behaalde ze haar graad 
in de klinische epidemiologie. Met een 
baan en drie puberende kinderen waar ze 
alleen voor zorgde, een prestatie waar ik 
veel bewondering voor heb. In 2009 ging 
ze haar kennis en ervaring ook inzetten 
voor de Hogeschool Utrecht en werd do-
cent voor de masteropleiding tot psycho-
somatisch fysiotherapeut. Annet was een 
constante factor in onze praktijk en heeft 
de psychosomatische fysiotherapie op de 
kaart gezet. Zo zette ze een programma 
op voor mensen met slaapproblemen en 
leidde diverse groepen met als doel een 
betere kwaliteit van de slaap. Veel ener-
gie heeft ze gestoken in de begeleiding 
van SOLK groepen (mensen met soma-
tisch onvoldoende verklaarde lichamelij-
ke klachten). Verder schreef ze regelmatig 
stukjes in de Open Brief maar ook weten-
schappelijke artikelen in bladen en deed 
voordrachten op diverse congressen over 
psychosomatische onderwerpen. Echt een 
bezige bij die Annet! Ze had ook een tic 
en dat was haar gevoeligheid voor schrijf-
fouten in tekst. Elke fout in wat voor tekst 
ook werd vermeld en verbeterd, zeer ver-
makelijk. Haar loyaliteit, arbeidsmoraal, 
optimisme en positieve levenshouding 
heb ik altijd zeer in haar bewonderd. Een 
fijne collega waarvan ik hoop dat ze nog 
vaak met haar partner Wim kan wandelen 

Inleiding

De dagen worden korter, buiten is het koud en het nieuwe jaar 
komt er al weer aan. Het is tijd voor de laatste Open Brief van 
dit jaar. Dit nummer staat vooral in het teken van het afscheid 
van Annet de Jong, psychosomatisch fysiotherapeut. Na een-
entwintig jaar heeft zij afscheid genomen van ons centrum. In 
deze Open Brief een mooi interview met haar en ook oud-collega 
Sieb Makelaar schrijft over haar. Verder leest u over twee (gratis) 
spreekuren die georganiseerd gaan worden in het Gezondheids-
centrum. Bent u al eens gevallen of angstig om te vallen en wilt 
u weten wat u daar aan kunt doen? Kom dan naar het valpreven-

tie spreekuur van Marjolein van Peppen, geriatriefysiotherapeut. 
Wilt u graag gaan bewegen of sporten, maar weet u niet goed waar 
of hoe u dit aan moet pakken? Dan is het maandelijks inloopspreek-
uur van buurtsportcoach Lucia Grooff misschien wel wat voor u. 
Natuurlijk bevelen we u van harte aan om de tentoonstelling van 
onze illustrator Annelie Versteeg in Schalkweide te bezoeken. 
Tot slot hebben we weer een aantal nieuwe medewerkers die zich 
aan u willen voorstellen. Veel leesplezier en namens de redactie 
fijne feestdagen en een gelukkig en gezond 2020!

Marieke van der SluijS, huisarts
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in de Alpen, want dat is wat ze geweldig 
vindt en waarvan ze weer ‘bergen’ ener-
gie krijgt. Ik wens je succes met je werk 
op de HU en met het vinden van een leu-
ke baan in de omgeving van Renkum.  
Annet het ga je goed.

Een prachtig vak: 
verder helpen

WiM verhoog

‘Lang niet gek’, denk ik, terwijl ik de 
auto op de parkeerplek zet, met prachtig 
uitzicht op bos-omzoomde, glooiende vel-
den. Hier, aan de rand van het Renkums 
Beekdal, woont Annet de Jong inmiddels 
een klein jaar. In dat jaar reisde ze nog tot 
een paar maanden geleden naar Schalk-
wijk heen en weer. Tot ze daar op 6 sep-
tember jongstleden haar deelname aan 
de fysiotherapiepraktijk beëindigde. Een 
nieuwe fase dus. 
Op tafel in de woonkamer liggen stapels 
vakliteratuur waarmee ze zojuist nog haar 
bijdrage aan een aanstaand congres zat 
voor te bereiden. Maar die papieren zijn 
nu aan de kant geschoven voor een kop 
koffie en een gesprek over wat ze in haar 
vakgebied heeft gedaan en nog gaat doen.

Hoe zag de start van jouw loopbaan er 
uit?
‘Ik volgde eind jaren zeventig, begin ja-
ren tachtig een opleiding fysiotherapie 
aan wat nu de Hogeschool van Amster-
dam heet. Voor net-afgestudeerden was er 
toentertijd niet veel vast werk, maar dat 
gaf me wel de kans om via waarnemin-
gen voor collega’s ervaring op te doen op 
verschillende plekken, zoals in een ver-
pleeghuis in Naarden en in diverse prak-
tijken in Amsterdam. In 1984 kreeg ik in 
de hoofdstad een vaste baan in een grote 
praktijk aan het Surinameplein.’

En hoe lang heb je daar gewerkt?
‘Dat werd een periode van een kleine 
veertien jaar. In die tijd ben ik - naast het 
werk - al vrij snel met nascholingen be-
gonnen om me te verdiepen in allerlei an-

dere factoren die bij lichamelijke klachten 
kunnen spelen: de ‘psychosomatische’ fy-
siotherapie. Het was de tijd dat er in de fy-
siotherapie veel gewerkt werd met appa-
raten: ultrageluid, korte golf, elektrische 
prikkels, warme paraffine en dergelijke. 
Maar toch zag je in de praktijk vaak men-
sen die ondanks al die indrukwekkende 
‘moderne’ behandelingen hun klachten 
hielden. Wat belemmerde dan hun her-
stel en hoe zou je daarin kunnen helpen? 
Dat had mijn interesse! In de veertien jaar 
die ik aan het Surinameplein werkte zag 
ik ook hoe breder in de gezondheidszorg 
de belangstelling voor de psychosomatiek 
groeide. Steeds meer werd erkend hoe ‘je 
hoofd’ serieus kan meespelen in je licha-
melijk functioneren. Denk alleen maar 
aan het verband tussen spanning en nek-
klachten, hoofdpijn en vermoeidheid. Het 
was dan ook geen toeval dat ik op een ge-
geven moment bij Gezondheidscentrum 
Schalkwijk solliciteerde. Ik wilde heel 
graag in zo’n centrum werken, waar naast 
collega-fysiotherapeuten ook professio-
nals in andere disciplines - huisartsen en 
psychologen - rondlopen. Je kunt in zo’n 
omgeving heel gemakkelijk met hen sa-
menwerken en overleggen, om vanuit een 
brede blik naar de klachten van patiën-
ten te kijken. En dit Centrum was in die 
tijd een voorloper in deze ontwikkeling. 
Om je een indruk te geven: een huisarts 
daar - Gertjan Thomassen - had zich in 
die tijd al enorm ingezet voor de emanci-
patie van vrouwelijke patiënten die in een 
geweldssituatie zitten. Ik werd daar ook 
als psychosomatisch werkend fysiothe-
rapeut binnengehaald, destijds in dienst 
bij Sieb Makelaar. Tachtig procent van de 
patiënten die ik ging behandelen hadden 
last van spanningen, chronische pijn en 
vermoeidheid en aan angst gerelateerde 
lichamelijke klachten zoals hyperventi-
latie.’ 

Kun je daar vanuit jouw specialisatie dan 
veel aan doen?
‘Als iemand een pijnlijk gewricht heeft 
kun je er gemakkelijker “de hand op leg-
gen”, dan bij klachten die veroorzaakt of 

in stand worden gehouden door een veel-
heid van factoren. Het kan moeilijker zijn 
om vooruitgang te boeken, als patiënten 
daarvoor eigenlijk veel in hun leven zou-
den moeten aanpakken; grenzen durven 
stellen bijvoorbeeld. Het mooie van mijn 
vak is tegelijkertijd dat hun lichamelijke 
klachten het concrete startpunt zijn. Die 
klachten zijn er niet voor niets: ze kun-
nen je helpen in te zien dat er echt wat aan 
de hand is. Zoals een oude wijsheid zegt: 
“Het lichaam liegt nooit”. En als je daar 
samen met patiënten iets aan wilt doen 
kun je het om te beginnen ook klein hou-
den. Het doen van ontspanningsoefenin-
gen en lichaamsbewustzijnsoefeningen 
maakt al dat je bewuster en beter met een 
situatie kunt omgaan. Met minder stress 
en meer vertrouwen in eigen kracht. Dat 
geeft weer een gevoel dat je de controle 
terugkrijgt, niet langer speelbal bent van 
omstandigheden.’ 

Je bent meer in recentere jaren ook veel 
in groepen met patiënten gaan werken.
‘Dat klopt. Dat begon in 2010 met 
slaapcursussen. Later zijn daar ook 
SOLK-cursussen bijgekomen, bedoeld 
voor mensen die te maken hebben 
met chronische pijnklachten die licha-
melijk gezien lastig te verklaren zijn.  
Bij dat werken in groepen zie je dat het 
meerwaarde heeft om mensen bijeen te 
brengen. Het is voor hen alleen al belang-
rijk om te zien dat je niet alleen staat in 
je klachten. En ze gaan vanuit hun eigen 
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beleving van de klachten ook met elkaar 
in gesprek, vertellen elkaar hoe ze ermee 
omgaan. Dat zijn sociale contacten die 
soms ook nog buiten de cursusruimte 
doorgaan. 
Nu ik veel slaapcursussen heb gegeven is 
uit de resultaten wel duidelijk dat je men-
sen daar echt bij kunt helpen. En bij men-
sen met chronische pijn zie je vaak dat die 
langdurige klachten hen het zicht hebben 
ontnomen op wat er nog wel goed was in 
hun leven is. Wat kun je ondanks de be-
perkingen nog wel, welke doelen kun je 
nog wel stellen en bereiken? Die kant be-
licht ik ook heel graag in mijn cursussen. 
En uit de enquêtes die ik de deelnemers 
vooraf en achteraf laat invullen blijkt dat 
mensen hun leven toch een hoger cijfer 
gaan geven. En daar word ik zelf ook heel 
blij van.’ 

En toch heb je de periode van  
eenentwintig jaar ‘Haarlem’ nu afgesloten
‘Niet helemaal, want ik ga op verzoek 
van het Gezondheidscentrum nog met 
SOLK-cursussen door, samen met Nelly 
van Berkel. Maar je hebt gelijk wat de 
hoofdmoot betreft; het werk als maat in 
de fysiotherapiepraktijk - heb ik inder-
daad afgesloten. Dat heb ik gedaan om 
meer ruimte te maken voor andere manie-
ren waarop ik ook met mijn vak bezig kan 
zijn en al bezig ben. Al in de beginjaren 
hier op het Centrum volgde ik tegelijker-
tijd een masterstudie epidemiologie om 
me te bekwamen in onderzoeksvaardig-
heden. Dat deed ik omdat ik het belang-
rijk vind mijn vak verder te helpen door 
het een sterke wetenschappelijke onder-
bouwing te geven. En zo’n tien jaar gele-
den ben ik ook aan de Hogeschool Utrecht 
gaan werken om fysiotherapeuten les te 
geven in mijn specialisatie en hen in on-
derzoek te begeleiden. Voor de komende 
tijd kies ik nu voor een mooie combina-
tie van dat werk aan de Hogeschool en de 
ambitie om zelf ook in wetenschappelijke 
zin meer te doen met de gegevens en in-
zichten die mijn jarenlange praktijkwerk 
hebben opgeleverd. 
Ik houd van de psychosomatiek, die als 

geroepen komt in een wereld waarin 
mensen snelle veranderingen meemaken, 
onder grote prestatiedruk staan, en zich-
zelf - inclusief hun lichaam - gemakkelijk 
voorbij lopen. Ik ga dat vak nu op deze 
manier dienen, ook al mis ik nu al een 
heel mooi facet van mijn werk als thera-
peut: het contact met de patiënten. Kijk er 
daarom niet gek van op als ik uiteindelijk 
toch weer voor een deel in een praktijk 
aan de slag ga, het liefst in een vergelijk-
bare wijk als Haarlem-Schalkwijk. Maar 
dat zal dan wel dichter bij huis - dit nieu-
we huis - zijn.’ 

Inloopspreekuur 
bewegen in 
Gezondheidscentrum 
Schalkwijk 

Bewegen is voor iedereen belangrijk, ze-
ker omdat wij steeds minder bewegen en 
meer zitten! Zitten is niet gezond, terwijl 
bewegen juist goed is voor je lichaam. 
Vaak voel je je daardoor  ook fitter en po-
sitiever. Daarnaast is het gezellig om met 
elkaar te sporten: je komt in contact met 
anderen.

Maar als je wilt sporten: waar dan? En 
met wie? Er wordt in Schalkwijk veel ge-
organiseerd op het gebied van beweging 
en sport. Alleen kan het best lastig zijn 
om je ergens bij aan te sluiten. In bewe-
ging komen is soms niet eenvoudig.
Vandaar dat SportSupport in samenwer-
king met Gezondheidscentrum Schalk-
wijk iedere eerste woensdag van de 
maand een inloopspreekuur bewegen 
van 09.30 tot 11.30 uur organiseert op 
de vierde verdieping. De seniorbuurt-
sportcoach Schalkwijk van SportSup-
port zal op dat tijdstip samen met u gaan 
zoeken naar een vorm van bewegen in 
het wijkaanbod die bij u past. We bekij-
ken de website www.bewegen50+.nl of  
www.sportindewijk.nl en in overleg kun-
nen we u ook gelijk inschrijven voor een 
kennismaking. Dit alles natuurlijk in sa-
menspraak met de collega’s van het Ge-
zondheidscentrum. Ook wordt uitgelegd 
voor mensen met een Haarlem Pas hoe en 
waar u goedkoop kunt sporten.
Voor meer informatie: 
SportSupport  
Lucia Grooff  tel: 023-3037238  
of mail naar: Lgrooff@sportsupport.nl 

We zien u graag op de 1e woensdag van 
de maand (start woensdag 6 november) 
tijdens het inloopspreekuur op de 4e 
verdieping.
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Valpreventie-
spreekuur

Marjolein van PePPen,  
geriatriefysiotherapeut

Vallen is de meest voorkomende oorzaak 
van letsel door een ongeval bij ouderen. 
Met de juiste aanpak kan het valrisico 
bij ouderen effectief verlaagd worden. Er 
zijn veel verschillende factoren van in-
vloed op het vallen bij ouderen. Een aan-
tal van deze factoren zijn: visus (zicht), 
medicatiegebruik, spierkracht, balans, 
chronische aandoeningen zoals diabetes 
mellitus, huisinrichting en lichamelijke 
activiteit. Om vallen te voorkomen moe-
ten er dus ook meerdere factoren worden 
aangepakt. Beweegprogramma’s gericht 
op mobiliteit, spierkracht en balans zijn 
een mogelijkheid om de kans op vallen te 
verkleinen. Hiernaast kan er ook gekeken 
worden naar aanpassingen in de woning/
woonomgeving, medicatiegebruik, het 
gebruiken van (loop)hulpmiddelen, opti-
maliseren van het zicht en het gebruik van 
supplementen zoals vitamine D. 

Bent u het afgelopen jaar weleens geval-
len of bent u angstig om te vallen? Heeft u 
vragen over het verkleinen van uw valrisi-
co of wat u er zelf aan kunt doen? Heeft u 
vragen over het gebruik van een loophulp-
middel zoals een rollator of stok? Kom 

dan vrijblijvend naar het valpreventie 
spreekuur van 13.30 tot 15.30 op dinsdag 
11 februari 2020. Aanmelden is vereist. U 
kunt bellen naar 023 5361467 of e-mai-
len naar fysiotherapie@gcschalkwijk.nl. 
Vol=vol. Voor het spreekuur wordt geen 
geld en geen consult fysiotherapie in re-
kening gebracht. 

Tijdens het valpreventiespreekuur kunt 
u vragen stellen over vallen en loophulp-
middelen. Tevens kunt u uw balans, spier-
kracht en valrisico laten testen. Uit het ge-
sprek komt een aanbeveling omtrent uw 
persoonlijke situatie. 

Een nieuwe 
psychotherapeut 

Margreet van der PlaS, psychotherapeut 

Mijn naam is Margreet van der Plas (56 
jaar). Per augustus ben ik werkzaam bin-
nen het Gezondheidscentrum Schalkwijk. 
Mijn kamer is op de begane grond.  
Ik heb een aantal jaren een eigen praktijk 
als psychotherapeut en behandel mensen 
met allerlei psychische klachten die een 
langer durende behandeling nodig hebben 
(circa 20 sessies of langer), de zogenaam-
de Specialistische GGZ. Zo nodig help ik 
ook de psychologen op de 5e etage als de 
wachtlijst voor kortdurende zorg, de zo-
genaamde Basis GGZ (maximaal 12 ses-

sies) te lang wordt. 
Bij psychische klachten kunt u hierbij 
denken aan angsten, depressie, burnout, 
trauma, omgaan met somatische klach-
ten, persoonlijkheidsproblematiek en ne-
gatief zelfbeeld.  
Ik heb hiervoor in allerlei instellingen 
gewerkt, in de revalidatie, psychiatrische 
klinieken, dagbehandelingen, en polikli-
nieken binnen de volwassenenzorg en 
ouderenzorg. De instellingen zijn georga-
niseerd rond klachten, waarbij één klacht 
behandeld wordt. Maar vaak spelen er 
meerdere klachten of problemen. 
Een eigen praktijk geeft me meer vrijheid. 
Wat ik leuk vind is dat ik mensen met al-
lerlei verschillende klachten krijg. En dat 
ik ze weer op weg kan helpen, waarbij het 
doel is dat de klachten afnemen of dat ie-
mand er beter mee leert omgaan. 
Bij een behandeling worden veel persoon-
lijke dingen verteld en dat is een kostbaar 
goed, waar ik vertrouwelijk mee omga 
en waarbij ik me ook aan de privacywet 
moet houden. En behandeling betekent 
vaak ook op andere manieren leren met 
klachten om te gaan, of bij trauma door 
bij nare ervaringen stil te staan en deze 
niet te vermijden. Hierbij is mijn mot-
to ‘actieve verandering door stilstaan en 
beweging’. Door zowel actie als stilstaan 
ontstaat verandering.  
Wat ik belangrijk vind is dat er ook kan 
worden gelachen, ondanks soms ernstige 
problemen. 
Mocht u psychotherapie nodig hebben 
dan kunt u dat aan uw huisarts vragen. 
Het mooie van werken in het Gezond-
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heidscentrum Schalkwijk is dat de zorg 
dichtbij in de wijk is, en er goede samen-
werking is in het Centrum met alle mede-
werkers. 
Naast de eigen praktijk geef ik ook les 
aan psychologen in het vak van psycho-
therapie. Ik vind het ontzettend leuk om 
het vak door te geven aan de jongere ge-
neratie. 
Om het allemaal vol te houden heb ik een 
man die thuis veel doet en vaak het eten 
klaar heeft staan als ik thuis kom. En ver-
der vind ik het heerlijk om buiten te zijn, 
te wandelen, fietsen, tuinieren, varen of 
om een mooi boek te lezen, en met vrien-
den en familie af te spreken

Een nieuwe huisarts 
in opleiding bij 
dokter Mensink

neeltje ten boSch, AIOS

Ik wil me graag aan u voorstellen, omdat 
ik het komende jaar in de praktijk van 
dokter Mensink mag komen werken als 
huisarts in opleiding. Ik ben Neeltje Ten 
Bosch en begin per 1 september aan het 
laatste jaar van de huisartsenopleiding.  
Voordat ik aan de huisartsenopleiding 

begon heb ik een jaar bij de chirurgie 
gewerkt en een half jaar bij de derma-
tologie. In 2017 ben ik met veel plezier 
begonnen aan de huisartsenopleiding.  
Ik woon samen met mijn man en dochter 
van een jaar in Ouderkerk aan de Amstel. 
Mijn vrije tijd besteed ik het liefst aan 

koken, lekker eten en mijn vrienden en 
familie. Daarnaast houd ik van sporten, 
reizen en gezelligheid. 
Ik heb veel passie voor het huisartsenvak 
en ik vind het leuk en fijn om met mensen 
om te gaan. Verder zit mijn kracht in luis-
teren en mijn empathisch vermogen. 
Ik kijk ernaar uit om het komende jaar aan 
de slag te gaan in de praktijk van dokter 
Mensink en zie jullie graag in de praktijk.

Een coach in het 
Gezondheidscentrum

Patricia tetteroo, coach

Graag stel ik mij aan u voor. Mijn naam 
is Patricia Tetteroo, ik ben 53 jaar en 
woonachtig in Haarlem. De afgelopen 
dertig jaar ben ik werkzaam geweest in 
het bedrijfsleven in diverse functies op 
het gebied van P&O (personeel en organi-
satie). In mijn functie als adviseur heb ik 
onder andere mensen mogen begeleiden, 
die zijn vastgelopen in het werk. Hierbij 
heb ik een hoop ervaring mogen opdoen 
met de begeleiding van mensen en alle 
zaken die hierbij komen kijken. Ik heb mij 
aangesloten bij het Gezondheidscentrum 
in Schalkwijk om mijn ervaring te delen 
met de mensen die zich met uiteenlopen-
de klachten melden bij mijn collega’s van 
het Gezondheidscentrum. Samen met 
mijn collega’s heb ik het streven om een 
bijdrage te leveren aan het welzijn van 
deze mensen. Ik werk op de donderdag en 
ontvang cliënten die graag begeleid wil-
len worden bij hun persoonlijke ontwik-

keling. Deze ontwikkeling draagt bij aan 
een prettig en gelukkig privéleven en een 
voldaan en succesvol beroepsleven. 

Hoe doe ik dat?
Ik begin met een gratis kennismakings-
gesprek waarbij we samen kijken waar 
u tegenaan loopt. Hierbij kunt u den-
ken aan: (faal)angst, emoties, trauma, 
slaapritmestoornissen, verstoorde pri-
vé werkbalans, burn/bore -out of stress. 
Om samen een traject aan te gaan is het 
belangrijk, dat wij ons beiden prettig voe-
len bij elkaar, zoals dat ook wel wordt 
genoemd een ‘klik‘ hebben. Daarnaast 
is het belangrijk, dat er vertrouwen is om 
dit met elkaar te gaan doen. In het gra-
tis eerste kennismakingsgesprek kunnen 
we samen ervaren of deze ‘klik’ er is.  
Het traject bestaat uit 6 afspraken ge-
durende 3 maanden. Over het algemeen 
betekent dit 2 afspraken per maand. In-
dien wenselijk kan hier vanaf geweken 
worden. Op verzoek is er ook verlenging 
van het traject mogelijk. Ik begeleid het 
proces om samen met u te komen tot een 
goed resultaat. 

Wat levert het u op?
De ervaring leert dat al na één afspraak 
men zich meer ontspannen voelt, ruimte 
in het hoofd ervaart en opluchting, ‘net of 
er iets van mij is afgevallen’ hoor ik cli-
enten ook wel zeggen.  Het uiteindelijke 
resultaat, na het complete traject, kan zijn 
een gevoel van lekker in je vel zitten, in 
je kracht staan, vrij van emoties en ang-
sten en een positieve kijk op jezelf en de 
wereld om je heen. Met dit uitgangspunt 
maken mensen de juiste keuzes voor zich-
zelf, zowel privé als in de werksituatie. 
De kosten van het traject zijn een investe-
ring in uw eigen welzijn. Dit betekent, dat 
de kosten niet worden vergoed door een 
zorgverzekeraar. Een afspraak kost 150 
euro incl. BTW en duurt ongeveer 2 uur. 
Voor het gehele traject van 3 maanden 
zijn de kosten 900 euro incl. BTW.
Samen met u kan ik kijken, indien wense-
lijk, hoe u deze kosten kan voldoen. Om 
een voorbeeld te noemen zou dit kunnen 
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betekenen, dat uw werkgever de kosten 
voor u vergoedt. Bent u klaar voor een 
nieuw begin? Voor meer informatie kunt 
u altijd contact opnemen of een kijkje ne-
men op mijn website:
www.pureworkpleasure.com. 
Ik ben bereikbaar op 06-52629340 of  
tetteroo@gcschalkwijk.nl  
Graag tot ziens!

Een nieuwe huisarts 
in opleiding bij 
dokter Hamming

MirjaM van der brug, AIOS

Mijn naam is Mirjam van der Brug en ik 
zal vanaf 1 december starten met mijn 
derde en tevens laatste, jaar van opleiding 
tot huisarts binnen de praktijk van Maar-
ten Hamming. Ik ben geboren in Gelder-
land en heb de opleiding geneeskunde 
gedaan in Groningen. Na mijn studie 
ben ik verhuisd naar Amsterdam en ben 

werkzaam geweest bij de longgeneeskun-
de, chirurgie en psychiatrie. Hiervoor heb 
ik een kleine uitstap gemaakt naar Aruba. 
In 2017 ben ik begonnen aan de opleiding 
tot huisarts. Sinds twee jaar woon ik met 
mijn vriend en zoontje Sam (een jaar) met 
veel plezier in de omgeving van Haarlem. 
Ik ben gek op het strand en ben vaak te 
vinden in de duinen. De afgelopen maan-
den heb ik voor de opleiding verschillen-
de stages in het ziekenhuis gedaan en kijk 
er nu erg naar uit om weer werkzaam te 
zijn binnen het huisartsenvak. Ik heb zin 
in het aankomende jaar. Wie weet tot snel!

Gevraagd vrijwilligers voor het  
bezorgen van Open Brief

Wijk 3 - L. Pasteurstraat e.o. met 210 krantjes
Wijk 33B - Slachthuisbuurt–Zuid e.o. met 90 krantjes

Wijk 31 – Vijfhuizen (een 2e bezorger) met 80 krantjes

Wilt u vier keer per jaar OPEN BRIEF bezorgen?
Of wilt u reservebezorger zijn en invallen bij ziekte, vakantie e.d.  

van een vaste bezorger?
Neem dan contact op met Henk Jelierse, contactpersoon bezorging:

 telefoon 023 53.60.749, e-mail; jeliersehenk@ziggo.nl

Tentoonstelling!

Onze zeer gewaardeerde illustrator Annelie Versteeg heeft in Zorgcentrum 
Schalkweide een tentoonstelling van haar werk met het thema Sterke Vrou-

wen. U kunt de hele maand december nog terecht om te kijken. 

De medewerkers van het  
Gezondheidscentrum  

en de redactie van Open Brief  
wensen u fijne feestdagen en 

een gelukkig en gezond  
2020!
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GEZONDHEIDSCENTRUM SCHALKWIJK
Bezoekadres: Briandlaan 11, 2037 XE Haarlem
Website: www.gcschalkwijk.nl

PRAKTIJKMANAGER: Rob Mors

OFFICEMANAGER (1e etage)
Alicia Burgstra T 533 67 92

HUISARTSEN (2e etage)
Marieke van der Sluijs (di, do, vrij) & Barbara 
Elias (ma, woe, do) T 533 78 33
Dolores Wijs (ma, di, woe) & Sabine Vuister  
(di, do, vrij) T 533 68 30
Martin Mensink T 545 20 27
Donderdagmiddag geen spreekuur. 

HUISARTSEN (3e etage)
Robert Hijnens (ma t/m do) & Yvette den  
Ouden (vrij) T 533 03 84 
Arianne Baak (di, woe, vrij) & Carla Sneek  
(ma, do) T 540 30 90
Maarten Hamming T 533 35 36
Woensdagmiddag geen spreekuur.

SPOEDGEVALLEN avond, nacht en 
weekend. Avond en nacht tussen 17.00 en 
08.00 uur én de gehele zaterdag en zondag  
T (023) 224 25 26. De huisartsen doen dienst 
vanuit de spoedpost.

SPOEDGEVALLEN overdag
Overdag ma tot en met vrij tussen 08.00 
uur en 17.00 uur. Alleen bij spoedgeval-
len overdag: het nummer van uw huisarts,  
menukeuze 1; b.g.g. T 023 - 5333222

TELEFONISCH SPREEKUUR
Voor het telefonisch spreekuur huisartsen 
(voor korte vragen) kunt u een afspraak maken 
via de assistente tussen 08.00-11.00 en 13.30– 
17.00 uur. Uw huisarts belt u dan terug tussen 
11.15 en 13.00 uur of op een ander gewenst 
tijdstip.

AFSPRAKEN MAKEN, VISITES AANVRA-
GEN Ma t/m vrij tussen 08.00-11.00 en 13.30 
-17.00 uur. Spreekuur volgens afspraak. 
Spoedgevallen kunnen natuurlijk altijd tussen-
door! 

RECEPTEN BESTELLEN
Herhaalrecepten bestellen kan 24 uur per dag! 
Na 2 werkdagen ligt de bestelling klaar in uw 
apotheek. Hebt u een herhaalnummer op het 
etiket?  Bel 088 - 0800174
Geen herhaalnummer? Bestel via de herhaal- 
lijn via uw huisarts. Bestellen kan ook via www.
gcschalkwijk.nl of brievenbus van de apotheek.

SPREEKUUR CENTRUMASSISTENTEN  
(2e en 3e etage) 
Voor een afspraak kunt u bellen op ma t/m vrij 
tussen 8.00-11.00 uur en 13.30-17.00 uur. O.a. 
voor bloeddruk meten, bloedsuiker meten, oren 

uitspuiten, hechtingen verwijderen, uit strijkjes, 
urine-onderzoek, wrattenspreekuur.

CENTRUMASSISTENTEN (2e, 3e en 4e etage) 
Souad Benali, Leona Bloemendaal, Loes 
Dietz, Lisette Harke, Esther Janssen-Bischot, 
Lianne Kooi, Emmy van de Lagemaat, Anke 
Odolphie, Charlotte Olijhoek, Esther Schrijver, 
Eveline Valent, Miranda Wassenaar.

PRAKTIJKVERPLEEGKUNDIGEN
SOMATIEK (POH) (4e etage) T 536 79 78
Rianne Quik, Marleen van Kraay, Eveline van 
Steijn, Ingrid Gerrits, Jeanet van Veen. Behan-
deling na afspraak. Telefonisch bereikbaar ma 
t/m vrij tussen 08.30-12.00 uur. 

VERPLEEGKUNDIG SPECIALIST 
Annegreet Betlem. Voor een afspraak of infor-
matie kunt u bellen met uw eigen huisarts.

POH-GGZ (geestelijke gez.zorg) (5e etage) 
Sebastiaan Bruinsma, Stef Elizen en Leonieke 
Rooms (GGZ-jeugd) Voor een afspraak of in-
formatie kunt u bellen met uw eigen huisarts.

ARTS in OPLEIDING tot SPECIALIST (AIOS) 
Regelmatig werkt er in de praktijk een AIOS. 
Dit is een afgestudeerde arts, die zich specia-
liseert tot huisarts. 
Op het moment werkzaam in praktijk Wijs & 
Vuister: Celine Asselbergs. In praktijk Baak/
Sneek: Jurgen van Lenthe. In praktijk Ham-
ming: Mirjam van der Brug. In praktijk Mensink: 
Neeltje Ten Bosch. 

APOTHEEK (BG) T 533 76 04
Apotheker: Péter Pál Skolnik. Apotheek Meer-
wijk is open ma t/m vrij van 08.00 - 18.00 
uur. www.apotheekmeerwijk.nl en vragen@ 
apotheekmeerwijk.nl Bij spoed buiten open-
ingstijden: Dienstapotheek Midden-Kennemer-
land in het Rode Kruis Ziekenhuis, Vondellaan 
13, 1943 LE  Beverwijk. T 0251 - 783 840

LABORATORIUM (BG)
ma t/m vrij tussen 08.00 -11.00 uur 

FYSIOTHERAPEUTEN en OEFENTHERA-
PEUT (4e etage) T 536 14 67
Sander Pauptit algemeen fysiotherapeut, Eline 
van der Sluis bekkenfysiotherapeut, Simone 
Lanson oefentherapeut Mensendieck, Mar-
jolein van Peppen geriatriefysiotherapeut. Be-
handeling na afspraak, ma t/m vrij van 08.00 
- 17.00 uur. Avondspreekuur dinsdag en don-
derdag tot 21.00 uur. 

PSYCHOLOGEN (5e etage) T 023-2052123 
Ria Balm, Nelly van Berkel, Gert Haringsma, 
Semra van Leeuwen, Sylvia Mevissen, Ruud 
Vis, Marieke Visser. Spreekuur volgens af-
spraak.

PSYCHOTERAPEUT (BG} Margreet van der 
Plas tel 06 2447 6052

 DIËTISTEN (5e etage) T 540 92 66
Judith van Barneveld en Marleen Buijs. Ma t/m 
vrij bereikbaar van 08.00 - 17.00 uur. Spreekuur 
volgens afspraak. 

PEDICURE (BG)
Nelleke Steenbakker 06–23788490, Marit 
Grozema 06-18282695, Monique van der 
Weide 06-41356666. Behandeling na afspraak.

PODOTHERAPIE (BG) 
Rondom Podotherapeuten, werkdagen van 
08.00 tot 17.00 uur T 088 – 1180500

VERLOSKUNDIGEN (BG) T 535 50 07
Verloskundigenpraktijk ‘Aan het Spaarne’. 
Spreekuur volgens afspraak. 

LOGOPEDIE (5e etage) T 890 01 72
Mary de Boer en collega’s. Behandeling na af-
spraak. 

HUIDTHERAPEUT (BG) T 700 97 88
Marlies Teeuwen. Ma t/m vrij van 09.00 tot 
17.00 uur of info@hethuidburo.nl

REIZIGERSVACCINATIES
 www.vaccinatiepunt.nl of T 0900 - 8222462

THUISZORG 
Zorgbalans (6e etage) Wijkteam Verple ging 
en Verzorging, voor afspraak T 8918918, 
alle dagen 24 uur per dag. Voor afspraak bij 
de longverpleegkundige ma t/m vrij 8.00-
17.00 uur. Ilaria zorg (BG) Ezgi Yüksel,  
T 06 36581387 www.ilariazorg.nl

BESNIJDENISKLINIEK
Vatan besnijdeniskliniek (BG) alléén volgens 
afspraak T 020 - 2623536

KLACHTENCOMMISSIE
Bij een klacht over de dienstverlening, neemt 
u dan contact op met het officemanagement. 
T 533 67 92  Of kijk op onze website.

CONTACT met de redactie van de Open Brief 
per brief: Briandlaan 11-13, 2037 XE Haarlem 
of per e-mail: openbrief@gcschalkwijk.nl

REDACTIE
A. Friedhoff, D. Friedhoff, H. Jelierse, R. Maas, 
M. Mensink, E. van der Sluis, M. van der Sluijs

ILLUSTRATIES
Annelie Versteeg

BEZORGING
Henk Jelierse. Telefoon: 023 - 53.60.749 
e-mail: jeliersehenk@ziggo.nl en 44 vrijwil-
ligers.


