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Waarom is bewegen 
goed voor mij?

ElinE van dEr SluiS, bekkenfysio-
therapeut & SimonE lanSon, oefen-
therapeut- Mensendieck

Buitenspelen, gymmen, zwemmen 
en sporten doen we best wel veel 
maar waarom? Dat is omdat je lijf 
die beweging nodig heeft om het zo 
goed mogelijk te doen voor jou als 
kind. Als je veel beweegt, wordt je 
slimmer, leniger en sterker. Je her-
senen kunnen beter dingen ont-
houden die je op school leert. En je 
bloedsomloop gaat sneller. Sommi-
ge kinderen hebben wat moeite met 
bewegen omdat ze bijvoorbeeld 
pijn hebben, veel vallen, moeite 
met schrijven of een ‘verkeerde’ 
houding hebben. Op dat moment 
kan de fysio- of oefentherapeut 
Mensendieck de kinderen helpen, 
wij noemen een aantal voorbeel-
den.

Pijnklachten
Kinderen kunnen pijnklachten 
hebben aan hun rug, nek of hoofd. 
Soms komt dat door te weinig be-
wegen, soms door spanningen voor 
school of andere zaken en heel 
soms door de groei van de rug zelf. 
In alle gevallen ga je met de thera-
peut kijken naar welke oefeningen 
voor jou handig zijn om te gaan 
doen thuis of op school. Dat kun-

nen ontspanningsoefeningen zijn, 
ademhalingsoefeningen, maar ook 
oefeningen om je botten en spie-
ren soepel te maken, je lichaam 
sterker te maken. Het liefst zo min 
mogelijk ‘saaie’ oefeningen maar 
juist leuke oefeningen met ballen, 
balanskussens en tollen. Naast de 
oefeningen spelen we ook vaak 
computergames om je te helpen 
met trainen en zo kan je iedere keer 

je vooruitgang zien.

Blessures
Door het buitenspelen, gymmen of 
sporten gebeurt het nog wel eens 
dat je valt of bijv. je enkel zwikt of 
blesseert. Heel vervelend en vaak 
gaat het vanzelf over met wat rust. 
Maar soms blijven de klachten lan-
ger aanwezig en kan je niet goed 
meer lopen, rennen, traplopen, fiet-

Inleiding

Het is bijna zomer. Dat is de tijd van lekker buiten 
spelen en sommige kinderen gaan samen met hun 
ouders op vakantie. In deze Open Brief vinden jullie 
allemaal tips en wetenswaardigheden voor kinderen. 
Alle mensen die het geschreven hebben werken in het 
Gezondheidscentrum, waar jullie ook naar de dok-
ter gaan. Sommigen van jullie zullen wel eens bij de 
logopedist, psycholoog, diëtist of oefentherapeut zijn 
geweest. De kinderpsycholoog vertelt hoe je hulp kan 
vinden als je problemen ervaart. De diëtist vertelt jul-

lie hoe je recepten en lekkernijen uit alle windstreken 
van de wereld kunt vinden. De logopedist vertelt over 
kinderen met een taalachterstand. De oefentherapeut 
vertelt over bewegen en wanneer je hulp moet zoeken 
als bewegen niet meer zo goed lukt. Daarnaast is er 
een kleurplaat en een puzzel. Twee nieuwe huisartsen 
in opleiding stellen zich voor. Aankomend jaar kun je 
bij hen terecht als je vragen hebt over je lijf en als jij 
jezelf niet lekker in vel vindt zitten. 

Groetjes 
ElinE van dEr SluiS, bekkenfysiotherapeut
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sen of sporten. Dat is vaak het mo-
ment om toch naar therapie te gaan 
zodat je zo snel mogelijk alles weer 
kan doen qua bewegen en spor-
ten. Er zal gewerkt worden aan je 
looppatroon, je evenwicht, je spier-
kracht en je uithoudingsvermogen. 
Vaak allemaal in spelvorm zodat 
je weer optimaal mee kan doen bij 
gym, voetbal, hockey enz.

Motoriek
Sommige kinderen hebben moei-
te met schrijven, kunnen met gym 
niet alle oefeningen mee doen, mis-
sen vaak de bal bij het vangen of 
vallen veel. Ieder kind leert op zijn 
eigen manier en tempo. Maar met 
therapie kunnen wij vaak wel hel-
pen met tips, spelletjes en oefenin-
gen om beter te schrijven, te lopen 
en te gymmen.

Houding
Zit je veel achter de computer of 
playstation? Vast wel en hoe vaak 
hoor je dan niet van je ouders: ‘Ga 
eens rechtop zitten!’ Heel irritant, 
maar ze hebben wel gelijk want 
lang zitten en vooral ‘verkeerd’ zit-
ten is niet goed voor ons lichaam. 
Dus ook bij een verkeerde zithou-
ding kan je samen met de therapeut 
aan de slag. Je krijgt dan oefenin-
gen om je hele lichaam soepeler en 
sterker te maken en zo je houding 
te verbeteren.

Alle soorten van beweging zijn 
goed. Waaronder ook YOGA, 
daar word je  leniger en rustiger 
van. Misschien heb je het weleens 
op school gehad. Omdat je alweer 
een tijdje zit te lezen hiernaast een 
plaatje van yoga-oefeningen. Kom 
uit je stoel en tel in elke houding 
tot 10, voordat je naar de volgende 
houding gaat. 
Veel beweegplezier namens het 
hele team Fysiotherapie & Men-
sendieck!

Wat kun je doen als 
het niet zo goed met 
je gaat? 

Sylvia mEviSSEn, kinder-  
psycholoog, lEoniEkE roomS, 
praktijkondersteuner

Als het niet goed met je gaat, kun je 
verschillende dingen doen om hulp 
te  krijgen. Bijvoorbeeld als je niet 
lekker in je vel zit, je gepest wordt 
op school, een lastige thuissituatie 
hebt of vaak bang bent. Het is heel 
belangrijk om daarover te praten 
zodat je gesteund en geholpen kunt 
worden. 
Je kunt steun zoeken bij mensen 
die je vertrouwt, zoals je ouders, 
oom of tante, de buren, opa of oma 
en de meester of juf op school. 
Het kan ook fijn zijn met iemand 
te praten die je niet kent. Dan kun 
je terecht bij de Kindertelefoon. 
Ze luisteren, denken met je mee 
en je kunt vragen stellen over alle 
dingen waar je mee zit of over wilt 
praten. De Kindertelefoon is gratis 
en kun je bereiken op 0800-0432. 
Ook kun je met ze chatten via  
www.kindertelefoon.nl.

Wanneer je je niet veilig voelt thuis, 

omdat je ouders bijvoorbeeld veel 
ruzie maken of omdat je mishan-
deld wordt, dan kun je contact op-
nemen met Veilig Thuis op 0800-
2000. Je kunt ook contact opnemen 
als je denkt dat het met iemand an-
ders niet goed gaat.
Ook binnen het Gezondheidscen-
trum kun je terecht voor hulp. Je 
kunt dan het beste eerst naar je 
huisarts gaan om te praten. Hij of 
zij kan je verwijzen naar de prak-
tijkondersteuner (Leonieke Rooms) 
of de kinderpsycholoog (Sylvia 
Mevissen) om je verder te helpen. 
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Puzzel huisarts

Zoek de volgende woorden in de 
puzzel. Van de letters die overblij-
ven moet je een zin maken.

• Huisarts
• Dokter
• Corona
• Griep
• Prik
• Pleister
• Pijn
• Koorts
• Beterschap
• Pillen
• Medicijn
• Spreekuur

Oplossing:
••  ••••••  •••••  •••  •••••

Ben jij een 
wereldreiziger?

Judith van BarnEvEld & marlEEn 
BuiJS, diëtisten

Ga jij deze zomer ook mee op reis 
vanuit je eigen huis? Doe mee!
Met het superleuke boek  
Wereldeters ga je, gewoon vanuit je 

eigen huis, de wereld ontdekken! 
Wereldeters is een lees-, kijk- en 
kookboek in één ☺️.

Samen met je ouders, broertjes en/
of zusjes ga je op reis door verschil-
lende landen, je leert meer over het 
land, gaat recepten klaarmaken uit 
de verschillende landen en natuur-
lijk deze lekkere gerechten proe-
ven. 
In totaal kun je tien landen ‘bezoe-
ken’. Elke week zomervakantie een 

ander land in de hoofdrol!

Superleuk is dat er bij het boek 
twee paspoorten zitten en dat als 
je het land hebt bezocht en uit dat 
land iets lekkers hebt gegeten je 
een sticker in je paspoort krijgt. 
Misschien ken je sommige landen 
al, andere zijn vast nog nieuw voor 
je. 

Kijk voor meer informatie op: 
www.wereldeters.nl
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Tijd om samen de wereld te ont-
dekken ☺️
Veel reisplezier!!

Zomerse groet van Judith en Mar-
leen, diëtisten van het Gezond-
heidscentrum.

p.s Wil jij je reiservaringen delen 
na de zomervakantie? Laat het ons 
weten via info@dietistenjubel.nl

TOS komt veel voor

mary dE BoEr, logopedist

Praat je kind nog niet of heeft je 
kind moeite met praten of het be-
grijpen van taal? Het kan zijn dat 
je kind een taalontwikkelings-
stoornis (TOS) heeft. Vijf procent 
van de kinderen heeft vermoede-
lijk een taalontwikkelingsstoornis 
(TOS). Toch wordt een TOS niet 
altijd herkend. Soms wordt wel 
gedacht dat een kind niet slim is 
of een ontwikkelingsachterstand 
heeft of een vorm van autisme. 
Maar… het kan dus ook een TOS 
zijn. 

Kenmerken TOS
• Het kind kent weinig woor-

den.
• Het kind heeft moeite om op 

een woord te komen.
• Het kind is niet goed te ver-

staan.
• Het kind wordt boos als hij of 

zij niet begrepen wordt of an-
deren niet begrijpt. 

• Het kind maakt korte zinnen 
of veel fouten bij het maken 
van zinnen.

• Het kind lijkt niet te luisteren.
• Het kind praat (nog) niet of  

weinig. 

Op tijd helpen
Het is belangrijk dat we kinderen 
met een TOS zo snel mogelijk hel-

pen, door de spraak- en taalontwik-
keling te stimuleren. Het effect van 
hulp is het sterkste tot ongeveer het 
zevende levensjaar.

TOS en meertaligheid
Steeds meer kinderen in Nederland 
zijn meertalig. Zij groeien bijvoor-
beeld op met Nederlands en Turks 
of Nederlands en Engels. Een 
meertalig kind kan moeite hebben 
met taal. Dit kan komen door een 
taalontwikkelingsstoornis (TOS). 
Het risico dat een TOS niet op tijd 

wordt ontdekt is groter bij kinderen 
die meertalig opgroeien. Een TOS 
is er ook altijd in de moedertaal. 

Logopedie en TOS
Logopedisten van Logopedisch 
Centrum Haarlem (op de vijfde 
etage) kunnen kinderen met een 
TOS helpen. Zij geven de kinderen 
logopedie. Voor informatie: email: 
info@haarlemlogopedie.nl of tel: 
023-5260628. 
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Nieuwe AIOS bij 
Arianne Baak

dian oomEn, AIOS

Graag wil ik me aan jullie voorstel-
len omdat ik in maart gestart ben 
aan het derde en tevens laatste jaar 
van de opleiding tot huisarts, bin-
nen de praktijk van Arianne Baak. 
Mijn naam is Dian Oomen, ik ben 
33 jaar en woon samen met mijn 

vriend Tom en ons 6 maanden oude 
zoontje Thijs in Amsterdam. 
In 2017 ben ik met veel plezier be-
gonnen aan de huisartsopleiding, 
daarvoor heb ik een jaar gewerkt 
in een verpleeghuis en een jaar ge-
werkt op de SOA poli. 
Mijn vrije tijd vul ik het liefste met 
mijn gezin, (strand)wandelingen, 
en met lekker koken en borrelen 
met vrienden. 
Afgelopen jaar heb ik stages gehad 
in het ziekenhuis en ben ik met ver-
lof geweest. Ik heb toen het werk 
in de huisartsenpraktijk gemist en 
heb veel zin om het aankomende 
jaar weer aan de slag te mogen in 
de huisartsenpraktijk. Ik zie jullie 
graag in de praktijk. 

Nieuwe AIOS bij 
dokter Vuister/Wijs

JEnnifEr krEuningEr, AIOS

Lieve kinderen én ouders,
Ik ben Jennifer, 29 jaar en vanaf 1 
maart 2020 t/m eind maart 2021 
huisarts in opleiding in de praktijk 
van dokter Vuister en dokter Wijs. 
Mijn lievelingseten is een kippen-
poot met gebakken aardappeltjes 
en groene patat (sperziebonen). In 
mijn vrije tijd ben ik graag buiten, 
lekker wandelen in de bossen of op 
het strand. Ik vind het ook leuk om 
te sporten, dus dat doe ik ook 3x 
in de week. De sportlessen zijn elke 
week verschillend, de ene week doe 
ik aan bootcamp, de andere week 
weer hardlopen afgewisseld met 
een lesje yoga. Ik probeer elk jaar 
ook een reis naar een warm land te 

maken samen met mijn vriend, dit 
jaar is het plan om naar Guatemala 
en Belize te gaan, weet jij waar dat 
ligt? Wat vind jij leuk om te doen 
in je vrije tijd? Vertel het me als je 
een keer langs moet komen op mijn 
spreekuur.

Groetjes, Jennifer Kreuninger

Gevraagd vrijwilligers voor het  
bezorgen van Open Brief

Wijk 3 - L. Pasteurstraat e.o. met 210 krantjes
wijk  11  Kellogstraat e.o. met  170 krantjes

Wijk 31 – Vijfhuizen (een 2e bezorger) met 80 krantjes
Wijk 33B - Slachthuisbuurt–Zuid e.o. met 90 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

Nota bene!

vakanties huisartsen

De vakanties van de huisartsen zijn in verband met  
maatregelen rond de Covid-19 pandemie nog 
niet vastgelegd. Kijk a.u.b. op de website  
www.gcschalkwijk.nl in de vakantieperiode. Daar-
op zal worden aangegeven wanneer welke huisarts 
afwezig is.
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Kleurplaat
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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 maandag tot en met vrijdag 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. 

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: Jennifer Kreuniger. In praktijk Baak/
Sneek: Dian Oomen. In praktijk Hamming: Mir-
jam 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
Rocky Loots, Sander Pauptit algemeen fy-
siotherapeut, Eline van der Sluis bekkenfy-
siotherapeut, Simone Lanson, Ivar de Wit 
oefentherapeut Mensendieck, Marjolein van 
Peppen geriatriefysiotherapeut. Behandeling 
na afspraak, ma t/m vrij van 08.00 - 17.00 uur. 
Avondspreekuur dinsdag en donderdag tot 
21.00 uur. 

PSYCHOLOGEN (5e etage) T 023-2052123 Ria 
Balm, Nelly van Berkel, Gert Haringsma, Semra 
van Leeuwen, Evelien Maatkamp, Sylvia  
Mevissen, Ruud Vis. Spreekuur volgens afspraak.

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. 

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.


