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Wouter van Kempen

Huisarts in het Gezond-
heidscentrum Schalkwijk 
van (1975) 1976-2016

Interview Isabella branderhorst

Wouter is in april 1975 begonnen 
als HAIO bij Rob Hilders en Dick 
Arentz, voor een half jaar.
Dat was toen op de Jan van Zut-
phenstraat 132, waar het Gezond-
heidscentrum Schalkwijk net was 
gevestigd, in een aantal galerijflats. 
In die tijd duurde de huisartsenoplei-
ding één jaar, inmiddels is dat drie 
jaar! Het 2e half jaar werkte Wouter 
als HAIO op de afdeling interne ge-
neeskunde in de Lutherse Diacones-
sen Inrichting bij het Vondelpark in 
Amsterdam. Daar woonde hij toen 
ook. Hij kocht daarna een woonboot 
aan het Spaarne in Haarlem, omdat 
Rob hem gevraagd had om terug te 
komen. Per 1 juli 1976 is hij echt als 
huisarts begonnen, parttime met Rob 
(die eind 1979 vertrok, waarna Wou-
ter de praktijk helemaal overnam). 
Naast de praktijk, waar hij ’s mor-
gens spreekuur deed, opende hij het 
winkeltje ‘De Groene Grutter’, met 
gezonde voeding, in de garage van 
Liep Oei, de apotheker, op de hoek 
van de Briandlaan en de Stresemann-
laan. ‘s Middags verkocht hij daar on-

bespoten groente en fruit, biologisch 
geteelde granen en peulvruchten 
en allerlei broodsoorten. Hij kreeg  
hulp van veel vrouwen die zich thuis 
toch verveelden als de kinderen naar 
school waren en zij zelf niet werkten. 
Een sociaal project eigenlijk! Helaas 
moest hij hier mee stoppen nadat hij 
in 1980 fulltime ging werken als huis-
arts. 

In de periode 1973-1974 had Wouter 
zijn coschappen gedaan in Suriname. 
Hij sprak de taal goed en had/heeft 
veel Surinaamse patiënten. Dertig 
jaar later, in 2003 kwam hij weer te-
rug in Suriname. 
Dat voelde als thuiskomen. Hij is daar 
toen nascholingen voor huisartsen, 
zowel uit Nederland als uit Suriname 
gaan organiseren. Deze scholingen 
zijn erg in trek en worden steeds meer 
bezocht. Dit jaar was de tiende keer! 
Hij heeft zich ook ingezet voor de op-
richting van een huisartsenopleiding 
in Suriname. 

In Wouters praktijk waren altijd al 
veel verschillende nationaliteiten, zo-
als mensen van Turkse, Marokkaanse, 
Antilliaanse en Surinaamse afkomst. 
Maar midden jaren 1980 kreeg hij 
ook nog het verzoek om asielzoekers 
te behandelen. Hij kreeg in dat jaar 
via vluchtelingenwerk Haarlem  ruim 

500 patiënten erbij! Eigenlijk een (te ) 
zware belasting, waarbij ook de taal-
problemen en cultuurverschillen een 
grote rol speelden..
Nog steeds heeft Wouter in zijn prak-
tijk veel van deze patiënten, ongeveer 
70 nationaliteiten.

In die beginjaren waren het veel asiel-
zoekers uit Afghanistan, maar ook uit 
Polen, Roemenië en zelfs uit Chili.  
Later kwamen de asielzoekers onder 
andere uit Irak, Iran, Somalië, Ethi-
opië, voormalig Joegoslavië  en nu 
dan vooral uit Syrië en Eritrea. Het is 
duidelijk dat Wouter zich thuis voelt 
met zoveel mensen uit andere cultu-
ren. Om die reden heeft Wouter een 
aantal keren op zondag een maaltijd 
georganiseerd. Daarbij 5 Nederlandse 
mensen en 5 buitenlandse, waarvan 
de laatsten voor de maaltijd zorgden. 
Het uitheemse eten was altijd een 
groot succes. Om die verschillende 
eetgewoontes tot hun recht te laten 
komen had Wouter nog een kook-
boek willen samenstellen, maar dat 
idee bleek toch te ambitieus. Wel is 
later zijn eerste boekje verschenen, 
Vreemde vogels, korte verhalen over 
zijn patiënten en hun belevenissen. 
Zijn tweede boek De dokter, de duif 
en de ambulance verscheen in 2013 
en is nog te koop in de praktijk voor 
10 euro.  

Dit is een heel speciale Open Brief, zoals u hopelijk gaat 
merken. Deze Open Brief gaat vooral over afscheid ne-
men. Twee (zeer) oudgedienden gaan met pensioen. Isa-
bella Branderhorst, diëtist, gaat na vele jaren het Gezond-
heidscentrum verlaten. Zij was er vanaf het begin bij. En 
ook gaat huisarts Wouter van Kempen ons aan het einde 
van dit jaar verlaten. Twee markante figuren die, samen 
met anderen, jarenlang het Gezondheidscentrum hebben 
gevormd tot wat het nu is. Logisch dat hier uitgebreid bij 
stil wordt gestaan. In meerdere artikelen kunt u lezen over 
hen. Verder heeft ook Paula Stam, fysiotherapeut, afscheid 
genomen. Zij was nog niet zolang bij ons werkzaam, maar 
haar vertrek werd wel betreurd. Maar dan ook aandacht 
voor de nieuwkomers! De opvolger van Wouter van Kem-

pen bijvoorbeeld, Marieke van der Sluijs. Zij gaat officieel 
per 1 januari 2017 de praktijk overnemen. En de opvolger 
van Paula Stam, Marjolein van Peppen. En dan zijn er nóg 
meer nieuwkomers: 2 praktijkondersteuners en 2 logope-
disten. Naast al deze persoonlijke verhalen over afscheid, 
of juist ter kennismaking, ook een persoonlijk verhaal van 
een patiënte die de SOLK-cursus heeft gedaan. Dit is een 
cursus voor mensen met lichamelijke klachten die onvol-
doende verklaard kunnen worden door de dokters. Tot slot 
nog aandacht voor de griepvaccinaties die er weer aan 
gaan komen. Veel leesplezier.

MartIn MensInk, huisarts en redacteur

Inleiding
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Een ander punt was, dat bij de vluch-
telingen veel tuberculose voorkwam. 
Wouter heeft daarover een artikel ge-
schreven in ‘Huisarts en Wetenschap’. 
Dit sloeg zo aan, dat hij daar zelfs een 
prijs voor heeft gekregen. Hij werd 
daarop gevraagd om nascholingen te 
geven over tropische infectieziekten, 
onder andere in Tanzania, Afrika. Ui-
teraard kwamen ook nog veel andere 
onderwerpen aan bod.
Tot nu toe schrijft Wouter ook regel-
matig columns in vaktijdschriften, 
wat hij met veel genoegen doet.

In zijn werkzame leven heeft Wou-
ter veel kanten van het huisarts zijn 
benut. Hij heeft 15 jaar bevallingen 
gedaan, 25 jaar consultatiebureau 
voor ‘zijn‘’ baby’s, besnijdenissen bij 
jongetjes en mannen, veelal met een 
moslimachtergrond. Hij houdt van 
kleine chirurgische ingrepen en geeft 
graag injecties bij allerlei pijnsyn-
dromen. Hij heeft ook de opleiding 
gedaan tot acupuncturist. Maar dat 
bleek toch moeilijk te combineren 
met het huisartsenvak. 
Samen met de psycholoog Eddy 
Loonstijn volgde hij psychologische 
trainingen. Sinds 1980 was hij vrijwel 
onafgebroken opleider van huisart-
sen. In totaal heeft hij wel 40 HAIO’s 
via de VUmc begeleid.

Moeilijk, maar belangrijk en goed dat 
het kan in Nederland zijn abortus en 
euthanasie. In de praktijk van Wouter 
komt dat veel voor. De stervensbege-
leiding in het algemeen vindt hij een 
mooi onderdeel van het huisartsen-
vak.

Ook heeft hij zich altijd zeer ingezet 
voor het Gezondheidscentrum. Hij 
kwam met het idee om een nieuw 
Gezondheidscentrum neer te zetten 
op de plek waar het nu staat aan de 
Briandlaan. In 2005 werd het feeste-
lijk geopend. Wouter mocht de eerste 
steen metselen. Daarnaast is hij vrij

wel vanaf het begin, eindredacteur 
geweest van deze patiëntenkrant  
Open Brief, die dus ook al 41 jaar 
verschijnt!

Wouter kijkt met tevredenheid terug 
op een leven als geliefd huisarts. Hij 
is nooit met tegenzin naar zijn werk 
gegaan, is nooit ziek geweest, heeft er 
altijd energie van gekregen.

Het is  wel goed om nu te stoppen. De 
administratie is zo enorm toegeno-
men, dat de toch al lange werkdagen 
van 10 uur nu wel 11-12 uur vragen. 
Daarbij is het vak van huisarts in deze  
40 jaar ook nogal veranderd en dat 
vraagt ook veel tijd om bij te blijven.
Hierover gaat Wouter nog een af-
scheidsboekje schrijven, als een soort 
memoires.

Er breekt nu een nieuwe fase aan in 
zijn leven. Er komt meer tijd voor zijn 
hobby’s: vogels kijken, reizen, spor-
ten, lezen en schrijven. 
En vooral zal hij er heel gelukkig van 
gaan genieten met zijn partner Her-
mine, hun  4 zonen en 6 kleinkinde-
ren.

Isabella 
Branderhorst

Diëtist in het Gezondheids-
centrum Schalkwijk van 
1974 t/m 2016 

Interview Wouter van keMpen

Isabella is 70 jaar geworden en gaat 
dan nu, eindelijk, stoppen met haar 
werk als diëtist in ons Gezondheids-
centrum. Zij is al diëtist sinds 1969. 
Zij studeerde in Den Haag en Am-
sterdam en werkte onder andere in 
de Daniel den Hoed kliniek in Rotter-
dam. Zij trouwde in 1970 met Gerrit, 
een technicus uit Delft. In 1972 kreeg 
zij haar eerste kind (Henrike). Gert 
Jan Thomassen (overleden in 2009) 
was toen haar huisarts en hielp haar 
bij de bevalling. Op het kraambed 
vroeg hij haar of zij wilde komen 
werken in het Gezondheidscentrum, 
toen nog op de Stresemannlaan. En 
dat heeft zij sindsdien onafgebroken 
gedaan. Wel kreeg zij nog 3 kinde-
ren: Jolina in 1975, Tabitha in 1977 
en Maron in 1979. De laatste twee 
zijn geadopteerd uit Indonesië. Gert 
Jan Thomassen en zijn vrouw hielpen 
enorm bij de adoptie. Zij zelf hadden 
ook al 4 kinderen geadopteerd. Door 
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een goede oppas aan huis kon Isabel-
la toch steeds snel weer aan de slag. 
Isabella was erg blij met haar werk. 
In 1976 verhuisde zij naar Castricum 
en kwam dan steeds met trein en bus 
naar Haarlem. Ze noemt de goede 
sfeer zowel op de Stresemannlaan als 
later op de Jan van Zutphenstraat en 
nog weer later op de Briandlaan. 
Aanvankelijk werden haar dieetad-
viezen niet vergoed door de zorgver-
zekeraars, maar desondanks heeft zij 
altijd een drukke praktijk gehad. Het 
werd zo druk dat zij in 2003 besloot 
samen te gaan werken met een jon-
gere diëtist, in een maatschap: Judith 
van Barneveld-Hiemstra. Sindsdien 
spreken we van de ‘Diëtistenpraktijk 
Jubel’, een samenvoeging van Judith 
en Isabella. Sinds een aantal jaren 
werkt ook nog Marleen Buijs in deze 
praktijk, waardoor er nu iedere dag 
dieetadviezen te krijgen zijn. En dat 
is ook wel nodig! Het aantal mensen 
met Diabetes Mellitus en met Hy-
pertensie (hoge bloeddruk) is enorm 
toegenomen, vaak in combinatie met 
overgewicht/obesitas. Óók bij kinde-
ren! Sinds dit jaar is de praktijk ook 
gecontracteerd voor dieetadvies aan 
asielzoekers. 
Ik vroeg Isabella wat zij het leukste 
vindt in haar vak. Zij zegt dan dat ze 
het liefste met mensen praat, uitlegt, 
meedenkt. Elk mens is weer anders. 

Diëten moeten echt op maat gemaakt 
worden. Sommige klanten komen al 
40 jaar bij Isabella. ‘ Beheer en onder-
houd‘’. Er zijn ontzettend veel men-
sen die hun leven lang moeite hebben 
om hun gewicht binnen de perken te 
houden. Het is dan al mooi als ze niet 
aankomen. Voor de omgeving wordt 
het gaan naar de diëtist vaak als ex-
cuus gebruikt. Ik vroeg Isabella ook 
of het vak inhoudelijk is veranderd in 
de loop der jaren. Inderdaad zijn veel 
inzichten veranderd. Diëten van vroe-
ger, zoals het ‘Meulengracht dieet’ bij 
maagklachten worden helemaal niet 
meer gebruikt. Er zijn tegenwoordig 
ook meer mensen met een voedselal-
lergie. Ik vroeg haar ook naar de suc-
cesstory’s. Zij noemt dan de diabeet 
met een glucosespiegel boven de 20, 
met veel medicijnen en veel te zwaar. 
Na haar adviezen en intensieve be-
geleiding nu zo mooi afgevallen dat 
medicatie helemaal niet meer nodig 
is! Ook mooi is dat meisje van 9 jaar, 
verlegen, veel te dik. Ze werd gepest 
door leeftijdgenoten. Ze had de wens 
om te gaan sporten, maar durfde dat 
niet. Een jaar later krijgt ze de hoofd-
prijs in haar sport! Een echte speci-
aliteit van Isabella is het begeleiden 
van zwangere vrouwen. Voorkómen 
dat ze te zwaar worden. Het is haar 
regelmatig gelukt om zo’n vrouw, 
die eigenlijk te zwaar is, hetzelfde 
gewicht te laten houden gedurende 
de hele zwangerschap. In feite is zij 
dan 10-12 kilo afgevallen! Ook is de 
bemoeienis met vrouwen met zwan-
gerschapssuiker een belangrijk on-
derdeel van haar werk.
Ik vraag haar dan of zij nog iets kwijt 
wil. ‘Ja’, zegt ze. ‘Ouders en grootou-
ders verpesten het vaak voor hun te 
dikke kinderen. De (klein)dochter is 
bijvoorbeeld te dik. Men twijfelt of 
het dieet wel zou kunnen werken en 
men geeft zo’n kind dan tóch weer te-
veel calorieën. Soms is dat wel frus-
trerend’. 
Tenslotte vraag ik haar hoe het nu ver-

der moet met ‘Diëtistenpraktijk Jubel’ 
zonder Isabella. De naam ‘Jubel’ blijft 
bestaan. Marleen Buijs zal meer gaan 
werken. Isabella zal nu vooral in Cas-
tricum blijven. Misschien dat ze daar 
nog wat adviezen geeft aan mensen 
met een voedselallergie, maar vooral 
zal ze veel gaan genieten van de zon, 
het fietsen, haar man, kinderen en 
kleinkinderen. 

En Marta vertel het 
eens!?

Marta de kWant,  
patiënte van Wouter

Dokter Wouter van Kempen legt 
zijn handen op het bureau en kijkt je 
vriendelijk vragend aan. Hij neemt 
alle tijd om eerst naar je verhaal of 
klachten te luisteren, wil alles van je 
weten en ik vertel, ben reuze blij met 
zijn luisterend oor.
Ik ga ook altijd tevreden bij hem weg, 
‘tot de volgende keer’ en loop opge-
lucht naar de lift.

Hij is nu zo ongeveer 38 jaar onze 
huisarts en je zou zijn achternaam bij-
na vergeten, want het gaat altijd over 
Wouter bij ons thuis.
‘Joh, je moet Wouter even bellen’ of 
bij herhaald gezeur over pijntjes….‘Ja, 
dan moet je ook maar naar Wouter 
gaan‘.
Wouter met vakantie of een poosje el-
ders in de wereld…‘Sorry de dokter is 
er voorlopig niet’; ‘Oh, dan wachten 
we wel even.’
Vanaf de eerste kennismaking had 
ik het volste vertrouwen in hem en 
dat is steeds zo gebleven. Hij is, vind 
ik, naast huisarts, ook psycholoog en 
door de rust die hij uitstraalt ga je 
vanzelf ontspannen tegenover hem 
zitten.
Wij verloren een baby aan wiegen-
dood en dat graaft een enorm gat in je 
leven, er is een leven vóór en ná onze 
derde dochter. Toen het pas gebeurd 
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was en ik het heel moeilijk had, vroeg 
hij mij wat tekeningen te maken en 
koos er één uit die wij dan bespraken.
Er was daar in het rijtje flats van toen 
altijd wel een kamer waar je rustig 
vrijuit kon praten en een potje janken.
Ik ben hem daar dankbaar voor en 
nu we ouder zijn en leeftijdgebonden 
kwaaltjes ons af en toe plagen, weet 
hij toch altijd weer de oplossing.
 
Wij hopen dat hij de komende jaren 
die dingen gaat doen waar hij dan 
meer tijd voor heeft en dat gunnen 
wij hem van harte. Maar wat zullen 
wij hem missen!

Afscheidsgroet aan 
Wouter van Kempen

Jan en els Cornet, patiënten van 
Wouter van Kempen

Beste Wouter,
Je hebt gevraagd of jouw patiënten 
wat herinneringen wilde opschrijven, 
bij deze enkele anekdotes. 
1973. Wij, een jong gezin, kwamen 
op de Bernadottelaan in Schalkwijk 
te wonen en zochten een andere huis-
arts. Onze eerdere huisarts was Dr. 
Melchior. Hij hield een gesloten prak-
tijk in een statige villa aan één van de 
grachten in Haarlem. En werd gezien, 
zoals je dat wel op het platteland zag, 
als één van de notabelen, als de bur-
gemeester, de dominee en de dokter.
Via het telefoonboek vonden wij op 
de Stresemannlaan, vlak om de hoek 
een huisartsenpraktijk. Na een af-
spraak gemaakt te hebben gingen wij 
ons voorstellen:
De dokter kwam ons uit de wachtka-
mer halen. Een jonge man met lang 
haar, bruin T-shirt en een spijker-
broek. Ga zitten zei hij joviaal, zelf 
nam hij plaats op een kussen op de 
grond en begon een shagje te draaien.. 
Na om ons heen gekeken te hebben 
zijn wij ook maar op de grond gaan 
zitten, een stoel was er niet! De shock 

was compleet. Dit was Rob Hilders.
Een tijdje later verhuisde de praktijk 
naar de Jan van Zutphenstraat. Hil-
ders stopte en zo kwamen wij auto-
matisch bij jou, Wouter van Kempen, 
terecht.
Vanaf het eerste moment hebben wij 
het goed kunnen vinden met elkaar. 
Jij gaf ons altijd het gevoel ‘speciaal’ 
te zijn, nam alle tijd en kwam immer 
met de juiste diagnose. We mochten 
je dag en nacht bellen. Per abuis heeft 
de artsendienst een keer jouw privé 
nummer gegeven en hebben wij je 
midden in de nacht gebeld, de juiste 
diagnose bleek een niersteenaanval, 
met het goede medicijn was dit snel 
verholpen.
Na zes jaar elders gewoond te heb-
ben kwamen wij terug in Schalkwijk. 
Zonder aarzelen nam je ons weer te-
rug in de praktijk. Zelfs toen wij naar 
Bentveld verhuisden mochten we blij-
ven, terwijl het volgens de regels te 
ver weg was.. Dit werd door ons zeer 
gewaardeerd.
Er moesten een paar stukjes wild 
vlees worden verwijderd. Daar ge-
bruikte je de late vrijdagmiddagen 
voor. De eerste paar gingen vlekke-
loos: prikje, en meteen daarna weg-
halen. Toen vroeg je je hardop af of 
het ook zonder verdovingsprikje kon. 
Nou dat kon, het deed behoorlijk pijn, 
maar het woog wel op tegen het ple-
zier dat jij er aan beleefde, we hebben 
je nooit zo horen schateren… Is dit 
een vorm van sadisme, dokter?
Hartelijk dank voor bijna veertig jaar 
lang medische hulp en begeleiding. 
Voor ons ben je een topper.

Wij wensen je het allerbeste voor de 
toekomst.

Wouter van Kempen 
gaat weg

MartIn MensInk, huisarts

Ik schrijf dit stuk met name als col-

lega en oud-huisarts-in-opleiding van 
Wouter. Ik ken Wouter sinds 1997 
toen ik bij hem in opleiding kwam. 
Toen was hij ongeveer even oud als ik 
nu ben, wat vliegt de tijd. In opleiding 
zijn bij Wouter was echt een avontuur. 
Ik ontmoette patiënten uit allerlei lan-
den waar ik eerder eigenlijk niet mee 
in aanraking was geweest. Ik had 
destijds wel wat van de wereld gezien 
maar zoveel nationaliteiten bij elkaar, 
daar kon ik me niet aan meten. Wat 
Wouter mij vooral heeft bijgebracht is 
het relativeren. Er bestaat niet altijd 
een verklaring voor de klachten van 
patiënten. Soms moet je dat gewoon 
accepteren, als patiënt én dokter. Dan 
is het gewoon niet anders… Dat vond 
ik in het begin wel lastig. Maar Wou-
ter wist het met zijn gesprekstechniek 
(of gewoon natuurtalent) altijd een 
goede draai te geven. Wouter is een 
heel open mens. Hij schaamt zich 
eigenlijk nergens voor. Ik deed eens 
samen een visite met hem tijdens een 
dienst, aan het eind van de avond, er-
gens achteraf, allebei moe, een man 
met koorts, rillend in bed. Conclusie: 
maar even aanzien, misschien wel 
een griepje. Wouter had alles bekeken 
en beluisterd maar niet de urine…tij-
dens de terugrit zei Wouter ineens: 
‘…hij zal toch niet een nierbekken-
ontsteking hebben…’. Tja, wat kon ik 
daar nu op zeggen. ‘Wouter, als je dat 
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denkt moeten we terug…’ En dat ge-
beurde. Fijn dat een opleider ook zijn 
eigen kwetsbaarheid laat zien. 
En dan dat vervoermiddel van Wou-
ter in die tijd: een minuscule witte 
Suzuki Alto, niet om áán te zien, de 
A-klasse auto avant-la-lettre. Naast 
ons tweeën was er nog maar net ge-
noeg plek voor onze visitetassen. 
Wouter was en is nog steeds niet echt 
van het materialisme. En wat zo bij-
zonder aan deze auto was: hij had een 
tandenstokerhouder… ja, niet stan-
daard; Wouter had deze er zelf in ge-
kerfd. In het dashboard zat een kerf 
waar de tandenstoker in geplaatst kon 
worden. En dan nóg een eigenschap 
van Wouter: zuinigheid en herge-
bruik, nooit spullen weggooien. Dus 
dezelfde tandenstoker zat wekenlang 
ingeklemd in deze kerf in het dash-
board van de Alto…
Een andere eigenschap van Wouter is 
zijn loyaliteit, en dan spreek ik met 
name als huidige collega. Als ik eens 
niet op de praktijk kon zijn (kinderen 
die geboren werden, ziekte, overlij-
dens, noem maar op) was Wouter 
nooit te beroerd om waar te nemen. 
‘Komt goed en sterkte…’ was dan 
meestal het antwoord op de vraag of 
hij onverwacht kon waarnemen…ge-
ruststellend.
En dan zijn loyaliteit naar zijn pati-
enten…Wouter bracht soms patiënten 
zelf naar het ziekenhuis als het niet 
anders kon…En hij had jarenlang een 

jaarlijks uitstapje met een bejaarde 
patiënte van hem…Wouter zorgde 
goed voor zijn patiënten. Hij nam de 
tijd voor hen, wat zich vertaalde in 
soms lange(re) wachttijden. Maar ik 
had altijd de indruk dat patiënten dat 
bij hem niet zo erg vonden. Ze wisten 
dat hij voor hén dan ook weer de tijd 
zou nemen. Een oud huisartsen-ge-
zegde is: iedere huisarts heeft op den 
duur de patiënten die bij hem pas-
sen…en dat was bij Wouter zeker zo.
Wouter is ook van innovaties. Als er 
iets nieuws is wil hij het altijd graag 
uitproberen. Ik beschouwde dit in het 
begin altijd als een soort opportunis-
me, maar dan in de goede zin van het 
woord. Als iets op je pad komt, maak 
er dan gebruik van. Maar ik denk dat 
het bij Wouter meer nieuwsgierigheid 
is. 
Kortom Wouter, we verliezen in jou 
een geweldige huisarts, fantastische 
collega én opleider…maar jouw aan-
wezigheid zal voortbestaan in het Ge-
zondheidscentrum door de huisartsen 
die je opgeleid hebt, kijk maar naar 
Sabine Vuister, je opvolger Marieke 
van der Sluijs en natuurlijk onderge-
tekende.

De opvolger van 
Wouter van Kempen

MarIeke van der sluIJs, huisarts 

Inmiddels bijna 4 jaar geleden, in 

december 2012, begon ik mijn laat-
ste opleidingsjaar van de huisartsop-
leiding in de praktijk bij Wouter van 
Kempen. Destijds nog zonder enig 
vermoeden hoe de toekomst verder 
zou gaan lopen. Ik had een heel leuk 
jaar en voelde me thuis in de kleur-
rijke praktijk van Wouter. In 2013 
ging ik ook mee naar Suriname om 
het huisartsencongres wat Wouter elk 
jaar organiseert bij te wonen. Meelo-
pen met een Surinaamse huisarts was 
een heel bijzondere ervaring. Toen 
Wouter mij vroeg of ik na het af-
ronden van mijn opleiding voor hem 
wilde komen werken, hoefde ik niet 
lang na te denken! In de jaren dat ik 2 
dagen per week voor Wouter werkte, 
raakte ik steeds meer gewend in zijn 
praktijk en op een gegeven moment 
wilde ik niet meer weg.
Nu is het dan bijna zover: Wouter gaat 
na 40 jaar werken in Gezondheids-
centrum Schalkwijk bijna met pensi-
oen! En ik mag hem gaan opvolgen. 
Ik bewonder in Wouter dat hij zich al-
tijd belangeloos inzet voor patiënten 
uit alle culturen van onze maatschap-
pij, in het bijzonder misschien wel de 
asielzoekers. Iedereen is welkom en 
Wouter doet zijn best om iedereen 
te helpen, soms op een hele onver-
wachte, creatieve manier. Ik herin-
ner mij bijvoorbeeld dat hij een keer 
bemiddelde voor twee verschillende 
patiënten. Ze waren beiden zeer on-
gelukkig: de een woonde in een wijk 
ver van haar familie en vrienden en 
voelde zich hierdoor eenzaam. De 
ander ervaarde juist een continue so-
ciale druk van de buren, die bij de-
zelfde cultuurgemeenschap hoorden. 
Wouter stelde een woningruil voor, 
waarna beide patiënten helemaal 
opleefden: de een door wat meer af-
stand te hebben van de gemeenschap 
en de ander door de nabijheid van 
familie en vrienden. Een typische 
‘Wouter’ actie. Natuurlijk waren er 
soms ook dingen die ik misschien 
wat minder ga missen. Zoals bijvoor-
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beeld het nogal chaotische bureau 
wat ik elke donderdag als ik begin 
met werken eerst graag even opruim.  
Ik denk dat veel patiënten en collega’s 
Wouters betrokkenheid en bevlogen-
heid heel erg zullen gaan missen. Het 
zal niet gemakkelijk zijn om afscheid 
te nemen van Wouter, die voor som-
mige patiënten al een heel leven hun 
huisarts was!
Veel patiënten kennen mij waar-
schijnlijk al van de donderdagen en 
vrijdagen in de praktijk (en sinds dit 
jaar ook de dinsdagen). De anderen 
hoop ik de komende tijd ook te leren 
kennen op het spreekuur. Voor de 
mensen die mij nog niet kennen: ik 
ben 32 jaar en woon sinds vorig jaar in 
Haarlem. Ik hou van mijn man, mijn 
zoontje van 9 maanden, mijn werk en 
van zelf muziek maken. Ik speel kla-
rinet en piano en een heel klein bé-
tje gitaar. Voordat ik huisarts werd, 
heb ik gewerkt in het ziekenhuis 
(interne, cardiologie, oncologie en 
longziekten) en in het verpleeghuis.  
Ik hoop dat ik u zo goed mogelijk kan 
helpen bij allerlei vragen en proble-
men met uw gezondheid. Ik hou er 
niet van om als een autoriteit te zeg-
gen hoe iets moet. Ik geloof er in dat 
mensen hun eigen lichaam het beste 
kennen en dat hun eigen ideeën hier-
over heel belangrijk zijn. Daarom 
vind ik het prettig als we in overleg 

samen tot een zo goed mogelijk plan 
of oplossing voor u kunnen komen.  
Ik zal vanaf januari blijven werken 
op dinsdag, donderdag en vrijdag. Op 
maandag en woensdag komt er een 
collega huisarts voor mij werken, die 
zal in de volgende Open Brief worden 
voorgesteld.
Wouter, ik vind het heel bijzonder en 
een eer dat ik jou mag opvolgen. Be-
dankt dat je mij de praktijk en je 
patiënten toevertrouwt. Ik werk met 
mijn opleidingsjaar meegerekend nu 
4 jaar in het Gezondheidscentrum. 
Dat is slechts 1/10 van de jaren die jij 
hier gewerkt hebt, maar ik hoop dat er 
nog vele jaren zullen volgen!

Isabella, au revoir!

JudIth van barneveld, diëtist

Na ongelooflijk veel werkjaren is het 
nu zover, Isabella gaat afscheid ne-
men van het Gezondheidscentrum, 
van diëtistenpraktijk JuBel, van al 
haar cliënten en daarmee dus ook van 
ons, Judith en Marleen, haar directe 
collega’s. 
Meer dan 40 jaar heeft Isabella haar 
vak uitgeoefend, vanaf het begin wer-
kend in een samenwerkingsverband 
met huisartsen, fysiotherapeuten, 
psychologen en andere disciplines, 
wat later zou uitgroeien tot ons huidi-

ge Gezondheidscentrum. Ik denk dat 
Isabella hiermee een van de eerste di-
etisten in Nederland is geweest in een 
gezondheidscentrum, uniek!
Zelf ken ik Isabella nu zo’n 15 jaar.  
Zij zocht een diëtist erbij omdat het 
spreekuur steeds drukker werd. Het 
klikte goed tussen ons en een fijne, 
warme samenwerking was begonnen!
Samen richtten we een maatschap op. 
Isabella bedacht de naam voor onze 
praktijk: Diëtistenpraktijk JuBel; we 
kozen voor een combi van onze na-
men met een positief geluid!
Met heel veel plezier denk ik aan 
onze ‘werk‘’etentjes, het kón even du-
ren voor we dan ons eten bestelden, 
zo druk waren we in gesprek. We 
zijn allebei wandelaars en fietsers dus 
menig keer combineerden we zo’n 
etentje met een flinke wandel- of fiet-
stocht.
Samen hebben we ook een keer heel 
Haarlem en omstreken doorgefietst, 
langs alle huisartsen in de regio om 
onze brochure langs te brengen. Een 
leuke dag met veel spontane ontmoe-
tingen met huisartsen en assistentes. 
Wat ik niet zal vergeten is dat Isabella 
uit Castricum kwam fietsen, vervol-
gens heel Haarlem heeft rondgefietst 
en aan het eind van de dag doodleuk 
weer terug naar Castricum fietste, 
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zelf was ik na dit rondje Haarlem wel 
toe aan rust! 
Alle jaren heeft Isabella op dinsdag 
gewerkt, dat was echt haar dag. Veel 
dinsdagen was het prachtig weer, Isa-
bella hield van haar werk en kwam 
dus ook graag werken, maar dat het 
nou toch altijd zulk mooi weer moest 
zijn op dinsdag.
Isabella je gaat ons verlaten, genieten 
van een heel erg welverdiend pensi-
oen, ik zal je missen maar wens je te-
gelijk alle goeds, au revoir!

Wouter van Kempen: 
een markante 
persoonlijkheid

dennIs FrIedhoFF, redactie Open 
Brief

Begin jaren tachtig van de vorige 
eeuw bracht de liefde mij naar Haar-
lem en daarmee werd Wouter van 
Kempen mijn huisarts. Een enthousi-
aste man die gepassioneerd bezig was 
met zijn vak en het Gezondheidscen-
trum dat hij mede had vormgegeven. 
Het bleek een bijzonder centrum ge-
vestigd in een  drietal galerijflats aan 
de Jan van Zutphenstraat. De patiën-
ten werden en waren zeer betrokken 
bij dit voor die tijd vooruitstrevende 
gezondheidscentrum. De patiënten-
krant was daar een onmisbaar onder-
deel van. Vrijwilligers zorgden voor 
de productie en de verspreiding. Die 
vrijwilligers met speciale kennis wer-
den handig door Wouter van Kempen 
overgehaald om een bijdrage te leve-
ren. Zo werd Schalkwijk door iemand 
met verstand van krantendistributie 
in een aantal wijken verdeeld voor de 
verspreiding van Open Brief. Ande-
ren zorgden weer voor de productie 
en de administratie van de adressen 
voor de bezorging van de krant. In het 
begin was het maken van de krant een 
heel karwei. Met gebruik van getypte 
stroken die op vellen werden geplakt 
waar vervolgens stencils van werden 

gemaakt. Daarmee werd Open Brief 
dan gestencild. Dat was nog een hele 
klus. Tegenwoordig gaat dat dankzij 
de moderne digitale technieken alle-
maal wat eenvoudiger. Toen er een 
vacature in de redactie ontstond had 
Wouter van Kempen al gauw door 
dat hij de talenten die ik gebruikte bij 
mijn werk in het boekenvak goed kon 
gebruiken. Of ik wilde komen hel-
pen met Open Brief. Ik zou voor de 
productie gaan zorgen en mijn vrouw 
Anneke werd benoemd tot redacteur/
corrector. Zoals velen van u weten is 
Wouter een beminnelijk mens waar 
je geen nee tegen kunt zeggen. Zelf 
moest hij voor de kopij zorgen en zijn 
collega’s aansporen om artikelen te 
leveren. Dat was soms niet altijd even 
gemakkelijk, maar de laatste jaren 
gaat het zonder problemen. Tijdens de 
redactievergadering viste Wouter van 
Kempen altijd een stapel papiertjes 
uit een van zijn zakken met daarop 
de aantekeningen over de kopij, wat 
voor bijdragen we konden verwach-
ten en wie daar voor zou zorgen. En 
zo hebben wij velen jaren samenge-
werkt waarin Wouter ondanks zijn 
drukke praktijkwerkzaamheden al-
tijd met volle inzet de redactie van 
Open Brief heeft aangestuurd. Zon-
der Wouter van Kempen was Open 
Brief wellicht al lang ter ziele gegaan, 
maar hij heeft er voor gezorgd dat een 

hecht team van redactieleden hem 
al die jaren met veel plezier terzijde 
heeft gestaan.

Wouter van Kempen 
met pensioen

dICk arentz, gepensioneerd huisarts 
Gezondheidscentrum Schalkwijk

Wouter van Kempen was een van 
onze eerste huisartsen in opleiding. 
Wouter koos voor een opleiding in 
een gezondheidscentrum. Dit was 
een bijzondere keus want er waren er 
nog maar een paar in heel Nederland. 
Samenwerking door huisartsen on-
derling en samen met andere discipli-
nes was het devies. Wouter wilde dat 
ook wel, hij wilde zich zo breed mo-
gelijk ontwikkelen. Tot de andere dis-
ciplines in het Gezondheidscentrum 
behoorden toen nog diëtiste, maat-
schappelijk werk, wijkverpleging en 
psycholoog maar ook wetswinkel 
en wijkopbouwwerk. De spreekuren 
werden nabesproken door de huisarts 
in opleiding, de opleider en nog een 
tweede huisarts erbij! Het is dus te be-
grijpen dat Wouter hier generalist is 
geworden als hij het al niet van nature 
was.
Toen hij klaar was als huisarts, wil-
de Rob Hilders, die zijn opleider was 
hem graag in zijn praktijk als tweede 
man. Wouter deed dat graag en met 
overtuiging. Full time huisarts leek 
hem eigenlijk te benauwd, te specia-
listisch zou je bijna zeggen. Hij wil-
de zich nog breder ontwikkelen dan 
zoals de Engelsen zeggen de general 
practitioner. En zo stortte hij zich op 
allerlei cursussen. Ik meen me te her-
inneren dat hij leerde schoenen te ma-
ken (omdat verkeerde schoenen heel 
wat klachten kunnen veroorzaken en 
schoenen de mens maken). Maar ook 
een cursus loodgieter (ik denk omdat 
hij op een woonboot woonde) en een 
cursus macrobiotiek. Dit laatste leid-
de tot de oprichting van een winkel 

Op een oude foto met de redactie
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die Groene Grutter heette en geves-
tigd werd in de garage van de Meer-
wijkapotheek. Goede voeding moet 
leiden tot goede gezondheid. Toen 
Rob afscheid nam heeft Wouter toch 
maar de tweede helft van de praktijk 
overgenomen.
Als coassistent had Wouter gedok-
terd in Suriname. Hier had hij veel 
bevallingen gedaan en tegelijk gero-
ken aan de Surinaamse cultuur. Beide 

ervaringen kon hij goed gebruiken in 
zijn nieuwe praktijk. Hij breidde dat 
uit met het consultatiebureau voor 
zuigelingen en via vluchtelingenwerk 
maakte hij zijn belangstelling voor 
buitenlanders kenbaar. Hij verdiepte 
zich in tropische ziekten. En in ver-
re culturen. Hij legde uit dat hij dit 
zo leuk vond dat hij niet met vakan-
tie hoefde te gaan. Hij genoot van de 
vakantie in zijn spreekkamer. Ook 

organiseerde hij ontmoetingsavonden 
waar kennis gemaakt werd met ande-
re culturen, waarbij ook gezamenlijk 
gegeten werd. Uiteindelijk had Wou-
ter de praktijk met de meeste nationa-
liteiten in heel Haarlem.
Toen in de jaren tachtig euthanasie 
een onderwerp van gesprek werd, 
werd dat ook uitgebreid besproken 
in de teamvergadering. Het centrum 
kon zich vinden in hulp bij zelfdo-
ding als eerste keus en euthanasie 
als goede tweede als het niet anders 
kon. Uiteraard bij een uitzichtloos en 
ondragelijk lijden. Iedere casus werd 
in de teamvergadering besproken. 
De arts kreeg zo steun bij ingewik-
kelde problematiek en ook feedback. 
Wouter speelde hierin een belangrijke 
rol. Hij kon heel goed zich kwetsbaar 
opstellen en de dingen bespreekbaar 
maken. 
Met Eddy de psycholoog had Wou-
ter een nauwe band en besprak hij de 
psychologische kant van de zieken. 
Dit werd natuurlijk ook weer gevoed 
door zijn neiging het geheel te over-
zien, zijn holistische kijk, zodat je 
ook bij de kracht van de patiënt kan 
uitkomen. Ik herinner mij nog goed 
de patiënte met dystrofie in drie le-
dematen (regionaal pijn syndroom), 
die begrijpelijk van ellende om eutha-
nasie vroeg. Toen hij daar serieus op 
inging bleek zij er toch nog niet aan 
toe te zijn en bleek zij toch nog reva-
lideerbaar. Chapeau!
Wouter kijkt dus met open blik om 
zich heen en het is dan ook niet gek 
dat hij bij de alternatieve geneeskun-
de terecht kwam. Maar niet kritiek-
loos. Zo heeft hij ooit mensen met 
morbide obesitas behandeld met HCG 
injecties. Dit leek bij een patiënt met 
succes bekroond te worden tot hij na 
een jaar weer even zwaar was. Hierna 
zijn de injecties weer afgeschaft om-
dat ze niet beter dan placebo waren. 
Iriscopie heeft Wouter ook bestudeerd 
en weer verlaten. Homeopathie heeft 
hij serieus bekeken door spreekuren 
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Afscheidsfeest voor de patiënten van Wouter van Kempen  
op zondag 11 december 

Afscheid nemen van mijn patiënten na zoveel jaren zal niet makkelijk zijn. De 
afgelopen tijd heb ik er al vaak over gesproken met mijn patiënten. Velen vinden 
het maar niets. Ze zeggen: ‘Het ging toch goed zo’ en ‘Je hoeft toch niet te stoppen’. 
Soms hoor ik: ‘We kunnen je niet missen’ en ‘Hoe moet dat nu verder met ons?’ 

Tja, ik vind het ook moeilijk. Ik heb het werk als huisarts altijd met veel plezier 
gedaan. Ik ging nooit met tegenzin naar mijn praktijk. Ik zal het dan ook zeker 
gaan missen! Maar, na 41 jaar vind ik het tijd worden om mijn energie anders 
te besteden. En daar komt bij dat ik een heel goede opvolger heb gevonden. Het 
afscheid is dus tevens een kennismaking met mijn opvolger: Marieke van der 
Sluijs. 
Ik heb er alle vertrouwen in dat zij met hart en ziel de praktijk zal voortzetten. 
Zij zal niet fulltime gaan werken. Zij heeft een 2e collega gevraagd om haar bij te 
staan: Stefanie Westerman. Over haar meer nieuws in de volgende Open Brief. 

Dan over het afscheid. Het wordt een bijzonder afscheid! Niet een gewone recep-
tie met lange rijen mensen die wachten tot ze aan de beurt zijn om een hand te 
schudden. Ik wil het graag wat speels en vrolijk hebben. Het lijkt mij ontzettend 
leuk als er iets te eten is en als er iets te horen is vanuit verschillende culturen. Ik 
ben er trots op dat mijn patiënten vanuit de hele wereld afkomstig zijn. Ik telde 
ooit meer dan 70 nationaliteiten! Er zijn al diverse mensen die hebben toegezegd 
hapjes te bereiden en er zijn ook mensen die muziek willen maken.
Dat kan allemaal! We hebben het geluk dat we de aula en andere ruimten mo-
gen gebruiken van OBS de Erasmus. Dat is de openbare school met de ingang 
aan de Erasmuslaan 3 in Schalkwijk. De directeur, Ruscha Wijdeveld, heeft hier 
speciaal toestemming voor gegeven. 
Het is op zondag 11 december van 14-18 uur. Iedereen die afscheid wil nemen mag 
komen, maar natuurlijk vooral mijn eigen patiënten! We willen er een gezellige 
boel van maken. Ik hoop dan ook een afscheidsboekje aan te kunnen bieden. 

Ik heb een paar verzoeken:
Kom niet allemaal tegelijk om 14 uur. 
Als je ook hapjes wil bereiden, geef dat dan even aan mij door. Er is een beschei-
den budget voor. 
Als je ook muziek wil maken, dan hoor ik dat graag.
Als je denkt, we willen die man een klein cadeau geven, dan heb ik hier een tip: 
Ik spaar voor een grote reis, samen met mijn vrouw Hermine; Gaarne geen ca-
deaus  maar eventueel een envelop. 
Als je zelf nog een bijdrage wil leveren aan het afscheidsboek, stuur dan snel je 
verhaal naar kempen@gcschalkwijk.nl 

Tot ziens,

Wouter van keMpen, huisarts



 Open Brief, eenenveertigste jaargang, nummer drie – 11

bij te wonen. Neuraal therapie met in-
jecties leek soms wel bruikbaar. Een 
interessante ervaring was om te kij-
ken wat het verschil was tussen een 
plattelandspraktijk en Schalkwijk 
door een week te ruilen met een colle-
ga. Het bleek dat Wouter Schalkwijk 
wel drukker maar leuker vond en dat 
de collega van het platteland Schalk-
wijk te druk en te moeilijk vond. Bei-
den gingen dus weer tevreden verder 
in de eigen praktijk.
Ook op de reguliere weg heeft Wouter 
aan de weg getimmerd: Dankzij hem 
stonden er eenvoudige allergenen van 
de firma Hal in de ijskast en konden 
wij goedkoop allergie testen. Dankzij 
zijn interesse in de buitenlandse po-
pulatie heeft Wouter een bloeiende 
besnijdenispraktijk ontwikkeld met 
een eigen contract bij de verzekeraar!
Vrij snel na zijn start als huisarts is 
Wouter ook zelf opleider geworden. 
Kennisoverdracht aan patiënten vindt 
zo een logisch vervolg in kennisover-
dracht aan assistenten. Hij is zo al 
jaren een zeer gewaardeerde opleider 
van de VU. Wouter heeft ook het team 
gestimuleerd meer uit de computer te 
halen: er zit meer in dan je denkt. 
Zijn neiging tot kennisoverdracht  en 
reflectie heeft ook gemaakt dat hij 
een tijd lang de grote spil van Open 
Brief was. Zijn informatie en co-
lumns kwamen in steeds meer bladen 
(VU, Kennemer Journaal, Linnaeus, 
de Dokter) en werden ten slotte zelfs 
uitgegeven.
Ik vergeet bijna het belangrijkste con-
crete succes van Wouter: Toen Wou-
ter in de vorige eeuw nog van zijn 
koffiepauze genoot en wij in de Jan 
van Zutphenstraat op het balkon ston-
den, viel het hem op dat er zo weinig 
auto’s geparkeerd stonden. Dit leidde 
bij hem tot de vraag: ‘’Kunnen we 
daar niet bouwen?‘’ Ik wil maar zeg-
gen dat we veel aan Wouter te danken 
hebben.
Dus ik hoop dat Wouter lekker met 
pensioen gaat maar nog heel lang 

blijft parapenten zodat zijn bird eye’s 
view geoefend blijft in het belang van 
een ieder.

Afscheid van Wouter

aMIna tarrass, centrumassistente

Lieve Wouter,

Ik schrijf je deze brief om je te laten 
weten hoezeer ik je ga missen. Ergens 
begin ’97 leerde ik je kennen als een 
huisarts met een apart randje. Ik vond 
je een beetje een rare snuiter, maar 
wel boeiend. Geen 13 in een dozijn 
huisarts. Een bevlogen huisarts met 
een hoop gevoel. Ik had al vrij snel 
door dat je affiniteit bij de allochto-
ne medemens lag. Je vertelde over de 
zeer diverse praktijk en de verschil-
lende mensen uit allerlei landen die 
patiënt bij jou waren en nog steeds 
zijn. Ik ben er zelf ook een, een Ne-
derlands Marokkaanse. Daarom klik-
te het denk ik al vrij snel tussen ons. 
Je vroeg  mij wel eens te tolken en al 
vrij snel kwam jouw vraag om je te 
assisteren bij besnijdenissen. Dit heb-
ben we samen jarenlang met plezier 
en veel toewijding gedaan. Jouw in-
teresse in mijn afkomst zorgde onder 
andere voor het begin van een fijne 
vriendschap. Niet alleen als collega, 
als mijn baas, maar ook privé, als 
vrienden. We hebben samen veel lief, 
maar ook veel leed gedeeld. Niet voor 
niets zorgde dat uiteindelijk voor een 
gezamenlijke reis naar Suriname. Jij 
als dokter om daar je jaarlijkse con-
gres te organiseren, ik als jouw as-
sistente om scholing te geven aan de 
assistenten daar en om jou te helpen  
tijdens het congres. Het was een bij-
zondere reis die we samen gemaakt 
hebben. De mensen die we hebben 
ontmoet, het land wat we samen heb-
ben bezocht, met haar mooie natuur 
en uiteraard de vogels. De witte fla-
mingo’s bijvoorbeeld. Een band die 
we hadden en nog steeds hebben met 

net dat beetje extra. Net als met je pa-
tiënten en natuurlijk je collega’s. En 
jij bent een mens en dokter met dat 
beetje extra. Ik denk dat veel patiën-
ten zich hierin herkennen. Een mens 
met dat beetje extra gevoel, humor, 
inleving en kennis van zaken. Maar 
ook soms dwars en eigenwijs, dat  
beetje extra dus.
Een mens die ik ga missen. De prak-
tijk zal nooit meer hetzelfde zijn. 
Lieve Wouter, dank je wel! Dank je 
wel voor alle fijne en mooie jaren sa-
men. Dank je wel dat je er altijd was 
als ik, als wij je hier op het werk no-
dig hadden. Dank je wel voor al je tijd 
voor mij, voor ons, voor de patiënt. 
Dank je wel voor al je kennis en wijs-
heid. Dank je wel voor al je mooie 
foto’s van al je vogels en de landen 
die je bezocht hebt. Dank je wel voor 
Suriname. Dank je wel voor wat je 
voor mij betekend hebt en nog bete-
kent. Wat je voor ons betekent, voor 
al jouw patiënten, voor Schalkwijk, 
voor Haarlem, voor de rest van Ne-
derland en daarbuiten. Dank je wel 
voor alle columns in alle tijdschriften 
en artikelen in kranten die je me liet 
lezen. Dank je wel voor de boeken die 
je hebt geschreven. Het is teveel om 
op te noemen.
Dank je wel voor jou als dokter. Dank 
je wel voor jou als vriend. Dank je 
wel voor jou als persoon. Dank je wel 
dat je er nog even bent voordat je echt 
stopt.
Namens iedereen die dit leest en mij-
zelf, dank je wel!
Het ga je goed, geniet van je kinde-
ren, kleinkinderen en vrouw. En alle 
andere dingen die je nog gaat doen en 
tot ergens!

Fysiotherapeut 
Paula Stam gaat ons 
verlaten

paula staM, fysiotherapeut

De afgelopen drie jaar heb ik met 
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veel plezier in het Gezondheidscen-
trum gewerkt. In deze periode heb 
ik veel verschillende mensen leren 
kennen. Binnen het Gezondheidscen-
trum heb ik nauw samengewerkt met 
diverse specialisten zoals huisartsen, 
praktijkondersteuners en mijn directe 
collega’s Simone, Sieb, Annet en Eli-
ne. Hierbij heb ik veel geleerd en mij 
ontwikkeld. Niet alleen de collega’s 
binnen het centrum waren een bron 

van inspiratie, vooral de verhalen van 
mijn patiënten zijn mij bijgebleven. 
Veel patiënten heb ik in de fysiothe-
rapiepraktijk geholpen. Daarnaast 
behandelde ik regelmatig mensen bij 
hen thuis. Bij de start van een behan-
deling was een korte wandeling over 
het portiek vaak al een hele opgave. 
Het maakt mij blij als aan het einde 
van een behandeling diezelfde patiënt 
een bos bloemen aan de overkant van 
de straat kan kopen. Van betekenis 
zijn voor anderen, ook al zijn het klei-
ne stappen. Het helpen van mensen 
om weer meer zekerheid en zelfver-
trouwen op te bouwen, waarbij bij-
voorbeeld een gedeelte van de angst 
om te vallen is weggenomen, daar 
haal ik mijn kracht vandaan.
Na drie jaar sluit ik de deur in Haar-
lem en gaat er een nieuwe deur voor 
mij open in Den Haag. Ik wil ieder-
een bedanken voor de prettige samen-
werking, de mooie verhalen, en het 
gekregen vertrouwen. Marjolein van 

Peppen gaat  het van mij overnemen. 
Ik wens haar en mijn collega’s het al-
lerbeste voor de toekomst. 

Een nieuwe 
fysiotherapeut

MarJoleIn van peppen, fysiotherapeut 

Mijn naam is Marjolein van Peppen. 
In juni 2015 ben ik afgestudeerd als 
fysiotherapeut aan de Hogeschool van 
Leiden. Tijdens mijn opleiding heb ik 
me verder gespecialiseerd in hart- en 
long revalidatie, wervelkolomklach-
ten, neurologie en sportfysiotherapie. 
Ik ben van origine een Delftenaar 
maar woon nu al sinds 4 jaar met veel 
plezier in Leiden. Vanaf mei 2016 
ben ik bij het Gezondheidscentrum 
Schalkwijk werkzaam als fysiothera-
peut en zal ik met name de cliënten 
en werkzaamheden van Paula Stam 
(zie elders in deze Open Brief) over-
nemen. Ik zal me vooral gaan rich-
ten op de revalidatie en de behande-

ling van ouderen aangezien ik vanaf 
september 2015 bezig ben met mijn 
specialisatie voor ouderenzorg/geria-
trie.  Naast mijn werk hier ben ik nog 
werkzaam als fysiotherapeut bij een 
voetbalvereniging in Leiden en ben ik 
tevens vaak in de sportschool te vin-
den of sta ik langs het veld voor een 
voetbalwedstrijd. Graag zie ik u terug 
in onze praktijk.

Een nieuwe 
logopedist

MIChelle blokker, logopedist

Graag stel ik mij aan u voor. Ik ben 
Michelle Blokker en ik werk sinds 
mei 2016 op de donderdag als logo-
pedist in het Gezondheidscentrum 
Schalkwijk. Ik ben 30 jaar en woon 
samen met mijn man en dochtertje 

in Haarlem. In 2011 ben ik afgestu-
deerd als logopedist en sindsdien ben 
ik werkzaam geweest (tot eind april 
van dit jaar) in een logopediepraktijk 
in Amsterdam. Als logopedist zie ik 
kinderen die niet of nauwelijks spre-
ken of een taal- en/of spraakstoornis 
hebben. Daarnaast behandel ik ook 
kinderen die een lees- en/of spellings-
probleem hebben. Naast kinderen zie 
ik volwassen met stemproblemen.
In mijn vrije tijd vind ik het leuk om 
een lekker stukje te fietsen met mijn 
man en dochter, te winkelen of een 
terrasje te pakken.

Nóg een nieuwe 
logopedist

loes veneMa, logopediste

Ik ben in 2011 afgestudeerd als lo- 
gopedist aan de Hanzehogeschool in 
Groningen. Sindsdien heb ik als lo- 
gopedist en dyslexiespecialist ge-
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werkt in een praktijk in Amsterdam, 
waar ik vooral met meertalige kin-
deren werkte. In opdracht van het 
ABC gaf ik daar ook dyslexiebehan-
delingen. Verder heb ik gewerkt op 
een cluster-4 school voor kinderen 
met ernstige gedragsmoeilijkheden. 
Naast de cursussen op het gebied van 
lezen en spelling heb ik ook de cursus 
Floortime gedaan. Floortime is een 
ontwikkelingsgericht model om op 
een andere manier te kijken en wer-
ken met jonge kinderen met autisme, 
gedrags- en/of ontwikkelingsachter-
stand. 
Ik hecht veel waarde aan een open en 
vrolijke sfeer in de behandeling. Het 
is belangrijk dat kinderen en ouders 
zich veilig en op hun gemak voelen 
tijdens de behandeling.
Aanwezig op: Locatie Gezondheids-
centrum Schalkwijk: dinsdag en vrij-
dag; Locatie Oost: woensdag; Locatie 
Zuiderpolderschool: maandag

Een nieuw gezicht: 
POH-GGZ

elIsabeth sanders, POH-GGZ

Beste lezer, bij deze stel ik me graag 
aan u voor. Mijn naam is Elisabeth 
Sanders (33) en per 1 september zal ik 
met veel enthousiasme starten binnen 
het Gezondheidscentrum Schalkwijk 
als POH GGZ (Praktijk Ondersteuner 
Huisarts Geestelijke Gezondheids-

zorg). Als orthopedagoog zal mijn 
aandachtsgebied vooral liggen bij de 
jeugd, maar ook volwassenen kunnen 
bij mij terecht. Naast veel ervaring 
binnen de jeugdhulpverlening, heb 
ik de afgelopen 2 jaar gewerkt als co-
ordinator van een opvoedingsonder-
steuningsprogramma ‘Home-Start’ 
in Haarlem. Hierdoor ken ik Schalk-
wijk goed en zal ik me zeker op mijn 
plek gaan voelen in het Gezondheids-
centrum. 
Behalve ervaring met kinderen op 
professioneel gebied, heb ik ook in 
het dagelijks leven ervaring als moe-
der. Ik woon samen met mijn lieve 
man en drie kinderen van 6, 3 en 1 
jaar. Ik hou ervan gezellige dingen te 
ondernemen met mijn gezin, lekker 
te koken of uit eten te gaan en mooie 
reizen te maken. 
Ik hoop vanaf september mensen uit 

Schalkwijk goed bij te kunnen staan 
en te ondersteunen waar zij dat nodig 
hebben. Ik ga er in ieder erg mijn best 
voor doen en heb veel zin om na de 
zomervakantie te beginnen. Wie weet 
zien we elkaar in het centrum.

Nieuwe praktijk - 
verpleegkundige

Marleen van kraay,  
praktijkverpleegkundige

Mijn naam is Marleen van Kraay en 

per 1 augustus ben ik een nieuwe 
praktijkverpleegkundige somatiek 
bij het Gezondheidscentrum Schalk-
wijk. Een half jaar geleden ben ik 
samen met mijn vriend en zoontje 
naar Haarlem verhuisd, de 11 jaren 
daarvoor woonden we samen in Am-
sterdam waar onze zoon nog geboren 
is. Het verhuizen naar Haarlem ging 
niet zonder slag of stoot. We deden 
namelijk mee aan een klushuizenpro-
ject en hebben de afgelopen 1,5 jaar 
samen met al onze buren oude huizen 
verbouwd tot onze eigen droomwo-
ningen. Het was een intensief project, 
maar het is het meer dan waard ge-
weest. We genieten nu heel erg van 
ons huis met tuin en van alles wat het 
pittoreske Haarlem te bieden heeft.
In mijn vrije tijd onderneem ik graag 
leuke dingen met mijn gezin of vrien-
den. Lekker de natuur in, naar het 
strand of een mooie stad bezoeken. 
Daarnaast vind ik het heerlijk om 
hard te lopen en schilder ik graag als 
ik nog tijd over heb.
Mijn carrière als verpleegkundige be-
gon in 2008, toen ik na mijn studie 
politicologie toch besloot veel direc-
ter met mensen te willen werken. Zo 
begon ik in het Onze Lieve Vrouwe 
Gasthuis (OLVG) in Amsterdam en 
heb tijdens mijn duale studie jaren 
verschillende afdelingen en specialis-
men gezien. Na mijn afstuderen heb 
ik in het OLVG gewerkt op de onco-
logie-afdeling. Tevens heb ik naast 
mijn werk als verpleegkundige ook 
voor het Verpleegkundig Stafconvent 
(VSC) en Teaching Hospital gewerkt 
en verschillende projecten gedaan op 
het gebied van kwaliteitsverbetering 
en deskundigheidsbevordering. Al-
weer vier jaar geleden ben ik samen 
met mijn vriend een half jaar op on-
betaald verlof naar Colombia gegaan, 
waar ik heb gewerkt als verpleegkun-
dige met onder andere slachtoffers 
van de guerrillabeweging FARC. 
Deze bijzondere en intense tijd met de 
weinige middelen waarmee we zorg 
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moesten verlenen was erg leerzaam 
en zal me dan ook altijd bij blijven. 
Na ons Colombiaanse avontuur heb 
ik nog even gewerkt als wijkverpleeg-
kundige bij Buurtzorg in Amsterdam 
centrum en het laatste jaar was ik 
weer werkzaam op de oncologie-af-
deling van het VU medisch centrum 
in Amsterdam.
Echter verlangde ik naar wat minder 
reisafstand en wat meer regelmatige 
werktijden als jonge moeder en zo 
kwam het dat ik in contact kwam met 
het Gezondheidscentrum Schalk-
wijk. Ik zie er heel erg naar uit hier 
te mogen starten met zoveel leuke en-
thousiaste collega’s, gevestigd in zo’n 
diverse wijk van Haarlem. Wellicht 
tot ziens in het Gezondheidscentrum 
Schalkwijk!

Ervaring van een 
deelnemer aan de 
SOLK cursus

Jolanda, patiënte 

(SOLK staat voor Somatisch Onvol-
doende verklaarde Lichamelijk Klach-
ten. Dit betekent dat mensen soms li-
chamelijke klachten hebben die door 
de dokters lichamelijk niet (voldoende) 
verklaard kunnen worden.)

Mag ik mij voorstellen, ik ben Jolan-
da moeder van 2 heerlijke mannetjes 
en werkzaam in de kinderopvang. Mij 

is gevraagd een stukje te schrijven 
over de SOLK cursus waar aan ik heb 
deelgenomen. Ik werd geadviseerd de 
cursus te volgen door Nelly van Ber-
kel die samen met Annet de Jong de 
cursus leidt. Ik liep al een tijdje met 
angstaanvallen en keelklachten door 
te veel spanning, stress, paniekstoor-
nis en depressie. Na eerst wat infor-
matie te hebben doorgenomen over 
de cursus heb ik besloten om mee te 
doen. Mijn interesse was gewekt door 
een aantal oefeningen en gedeelte-
lijk door het motto, baat het niet dan 
schaadt het niet. Toch vond ik het heel 
spannend, ik had idee in een ‘gekken-
clubje’ terecht te komen, de verlei-
ding om af te haken was groot. Wat 
ben ik blij dat ik ben gegaan, hele-
maal geen gekkenclubje, gewoon een 
groepje mensen met verschillende 
achtergronden, leeftijden, geslacht, 
culturen en allemaal verschillende 
klachten. Maar toch heb je heel veel 
herkenning zeker als je elkaar wat be-
ter leert kennen. Je bent niet verplicht 
om van alles over jezelf te vertellen, 
je mag zelf kiezen hoeveel je vertelt 
en wanneer. (Elkaars privacy respec-
teren is heel belangrijk, ook in deze 
groep). Maar je merkt al snel dat het 
fijn is steun te krijgen van de anderen, 
elkaars verhaal/klachten aan te horen 
en zelfs tips van elkaar te krijgen. Dit 
allemaal onder begeleiding. Daar-
naast krijg je oefeningen om meer 
bewust te zijn van je lichaam, je om-
geving en wat dat voor invloed heeft 
op jou en handvatten om je gedachten 
te verzetten. (Niet helemaal op gaan 
in je klachten). 
Deze cursus heeft veel voor mij ge-
daan, ik heb veel gehad aan de oefe-
ningen en pas ze nog steeds met re-
gelmaat toe (de ene meer dan de an-
dere). Ook is het fijn om te merken dat 
je niet de enige bent en dat je juist van 
elkaar veel steun kan krijgen.

Jolanda

Contactgegevens 
Inloophuis 
Kennemerland

In de vorige Open Brief was een 
artikel over het Inloophuis in Sant-
poort-Noord. Hieronder volgen de 
contactgegevens.
www.inloophuiskennemerland.nl
Adres: Wulverderlaan 51,  
Santpoort-Noord.  
Telefoon: 023-8885367
Email: info@ 
inloophuiskennemerland.nl

De jaarlijkse 
griepvaccinatie vindt plaats in 

de week van 17 oktober 
en de week van 24 oktober. 
Mensen die in aanmerking  

komen krijgen thuis een  
uitnodiging toegestuurd.

Gevraagd vrijwilligers voor 
het bezorgen van de Open 

Brief:

Wijk 6 v. Konijnenburgstraat 
e.o. ± 146 krantjes

Wijk 31 Vijfhuizen 84 krantjes, 
samen met collegabezorger, 
deze vacature ontstaat met 

ingang van januari 2017

Wijk 33A Slachthuisbuurt 82 
krantjes

Wilt u, 4x per jaar de Open 
Brief bezorgen of tellen?

Of wilt u reserve-bezorger zijn 
en invallen bij ziekte, vakantie 

e.d. van een vaste bezorger?
Neem dan contact op met:

Marja van den Broek, contact-
persoon bezorging:

Tel.: 535.82.62
E-mail: marja.vandenbroek@ 

planet.nl
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GEZONDHEIDSCENTRUM SCHALKWIJK
Bezoekadres: Briandlaan 11, 2037 XE Haarlem
Website: www.gcschalkwijk.nl

PRAKTIJKMANAGER: Hans Kruijt

DIRECTEUR (1e etage)
Arianne Baak, directeur zorg

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

HUISARTSEN (2e etage)
Wouter van Kempen / Marieke van der Sluijs 
(dinsdag, donderdagochtend en vrijdag)  
T 533 78 33
Martin Mensink / Ninetta d’Onofrio (do-ochtend) 
T 545 20 27
Dolores Wijs & Sabine Vuister T 533 68 30
Donderdagmiddag geen spreekuur 
Avondspreekuur dinsdag 17.00 - 18.00 uur

HUISARTSEN (3e etage)
Robert Hijnens/Barbara Elias (vrijdag)
T 533 03 84 
Arianne Baak & Carla Sneek T 540 30 90
Maarten Hamming / Ninetta d’Onofrio (vrijdag) 
T 533 35 36
Woensdagmiddag geen spreekuur
Avondspreekuur dinsdag 17.00 - 18.00 uur

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 SPOEDGEVALLEN 
OVERDAG, indien de telefoon van uw huisarts 
bezet is T 533 32 22

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

AFSPRAKEN MAKEN, VISITES 
AANVRAGEN
Ma t/m vrij tussen 08.00-17.00 uur. Spreekuur 
volgens afspraak. Spoedgevallen kunnen 
natuurlijk altijd tussendoor! 

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 herhaallijn 
via uw huisarts. Bestellen kan ook via www.
GCSchalkwijk.nl of brievenbus van apotheek.

SPREEKUUR CENTRUMASSISTENTEN  
(2e en 3e etage) 
Voor een afspraak kunt u bellen op ma t/m vrij 
tussen 8.00-17.00 uur. O.a. voor bloeddruk 
meten, bloedsuiker meten, oren uitspuiten, 
hechtingen verwijderen, uitstrijkjes, urine-
onderzoek, wrattenspreekuur.

CENTRUMASSISTENTEN (2e, 3e en 
4e etage) Rabia Afkir, Loes Dietz, Mandy 
Goudsblom, Lisette Harke, Emmy van de 
Lagemaat, Sharon Rompa, Marion Rotteveel, 
Amina Tarrass, Eveline  Valent, Miranda 
Wassenaar, Cisca Welboren.

PRAKTIJKVERPLEEGKUNDIGEN 
SOMATIEK (POH) (4e etage) T 536 79 78
Lidwien Heeremans, Renske Kloosterman, 
Rianne Quik, Anneke Bloemert, Mieke Özcan, 
Marleen van Kraay. Behandeling na afspraak. 
Telefonisch bereikbaar ma t/m vr tussen 08.30-
12.00 uur. 

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

POH-GGZ (geestelijke gez.zorg) (BG) 
Sebastiaan Bruinsma, Elisabeth Sanders. Voor 
een afspraak of informatie 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 specialiseert 
tot huisarts. Op het moment werkzaam in de 
praktijk Wijs&Vuister: Greetje Carlier. In praktijk 
Hamming: Ikram El Bakali. In de praktijk van 
Mensink: Morad el Hajoui.

APOTHEEK (BG) T 533 76 04
Apothekers: Marieke van den Berk en Péter Pál 
Skolnik.
Apotheek Meerwijk is open ma t/m vrij van 
08.00 - 18.00 uur. www.apotheekmeerwijk.nl en 
vragen@apotheekmeerwijk.nl 
Bij spoed buiten openingstijden: 
Dienstapotheek Midden-Kennemerland 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 
OEFENTHERAPEUT  (4e etage) T 536 14 67
Sieb Makelaar, Marjolein van Peppen en Eline 
van der Sluis, algemeen fysiotherapeuten. 
Annet de Jong, psychosomatisch gespec. 
fysiotherapeut. Simone Lanson, oefentherapeut 
Mensendieck. 
Behandeling na afspraak, ma t/m vrij van 
08.00 - 17.00 uur. Avondspreekuur dinsdag en 
donderdag tot 21.00 uur. 

PSYCHOLOGEN (4e etage) T 06 - 516 876 08
Semra van Leeuwen, Nelly van Berkel, Gert 

Haringsma. Spreekuur volgens afspraak. 

DIËTISTEN (BG) 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, Sonja 
Hakkenbrak 06-12476353, Monique van der 
Weide 06-41356666. Behandeling na afspraak.

PODOTHERAPIE (BG) T 0900 - 2233442
Anita Mooren. Behandeling na afspraak.

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

LOGOPEDIE (5e etage) T 890 01 72
Mary de Boer en collegae. Behandeling na 
afspraak. 

HUIDTHERAPEUT 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) T 085 
2733263  
Wijkteam Verpleging en Verzorging, alle 
dagen 24 uur per dag. Voor afspraak bij Long-
verpleegkundige ma t/m vrij 8.00-17.00 uur.

BESNIJDENISKLINIEK
Vatan besnijdeniskliniek (BG) alléén op 
zaterdag en 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

BANKREKENING Open Brief: Rabobank 
IBAN NL44RABO038.44.81.558 t.n.v. Krant 
Gezondheidscentrum te Haarlem.

REDACTIE
M. van den Berk, M. van den Broek,  
A. Friedhoff, D. Friedhoff, W. van Kempen,  
R. Maas, M.Mensink, M. van der Sluijs.

ILLUSTRATIES
Annelie Versteeg.

BEZORGING
Marja van den Broek T 535 82 62  
e-mail: marja.vandenbroek@planet.nl en 44 
vrijwilligers. 




