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Ik slaap zo slecht

Stef elizen, POH-GGZ

Ja, dat is een veelgehoorde klacht in 
de huisartsenpraktijk. Goed dus om 
daar wat langer bij stil te staan en 
meer over te weten. 

Wat is normale slaap?
Normale slaap bestaat uit lichte slaap, 
diepe slaap en de droomslaap (ook wel 
REM-slaap genoemd). Samen vormen 
die een slaapcyclus en zo’n cyclus 
duurt anderhalf tot twee uur. Per nacht 
doorloop je deze cyclus 4 à 5 keer. Om 
te kunnen slapen is het nodig dat het 
lichaam in een ontspannen toestand is. 

Het verschilt per persoon hoeveel uur 
slaap iemand per nacht nodig heeft, 
volwassenen slapen gemiddeld 7 uur. 
Ouderen worden ’s avonds vaak al 
eerder slaperig en slapen minder lang 
en diep (gefragmenteerde slaap). Voor 
vrouwen kan de overgang een periode 
zijn van minder goed slapen als gevolg 
van hormonale veranderingen.  

Wat is de biologische klok? 
Onze biologische klok zit in onze 
hersenen en zorgt ervoor dat we een 
natuurlijk slaap/waakritme hebben. 
Hierdoor voeren we overdag activitei-
ten uit, doen we ’s avonds al wat rus-
tiger aan en slapen we ’s nachts. De 
biologische klok staat in verbinding 

met onze ogen. Door de lichtintensi-
teit en lichtinval op de ogen komt er 
informatie binnen over of het dag of 
nacht is. Die interne klok zorgt er ver-
volgens voor dat we slaperig worden 
en dat ons lichaam zich voorbereidt op 
slapen of dat we juist wakker en alert 
worden. 

Wat zijn oorzaken van slecht slapen?
Slecht slapen kan verschillende oor-
zaken hebben, waarvan ik de belang-
rijkste zal noemen. Ten eerste kun je 
wakker liggen als gevolg van een te 
hoog stressniveau. Bijvoorbeeld door 
hoge werkdruk of omdat je je veel zor-
gen maakt over problemen in de pri-
vésfeer. Ten tweede kan slecht slapen 
veroorzaakt worden door nachtmer-
ries over traumatische ervaringen uit 
het verleden, die je angstig kunnen 
maken of ervoor zorgen dat je alert 
bent alsof het gevaar nog niet is ge-
weken. Ten derde kan slecht slapen 
samenhangen met lichamelijke klach-
ten, zoals chronische pijn, zodat je niet 
lekker kunt liggen. Ten vierde kunnen 
slechte slaapgewoontes ervoor zorgen 
dat je niet goed slaapt: te veel alcohol 
drinken of bijvoorbeeld lang voor de 
computer blijven hangen draagt niet 
bij aan een goede nachtrust. Ten slotte 
kan het slechte slapen zelf vervolgens 
aanleiding zijn om te gaan piekeren 
(het wordt vast weer niks vannacht, 
hoe moet dat nu morgen ?) en dat zorgt 

Inleiding

‘Slapen is geen geringe kunst, je moet er de hele dag voor 
wakker blijven.’
Deze Open Brief gaat over een van de belangrijkste basis-
behoeften van de mens: slapen! Het lijkt mij iets waar veel 
mensen moeite mee hebben. Zelf hoor ik vaak problemen 
rondom slapen in de praktijk. Als je slecht slaapt drukt dat 
op alles en kan het van grote invloed zijn op jouw kwaliteit 
van leven. Omdat het een onderwerp is waar veel mensen 
mee tobben hebben wij een speciale Open Brief hierover 
gemaakt. Het onderwerp heeft groot draagvlak binnen ons 

Gezondheidscentrum. Ik hoop dat u een hoop leert over 
wat u zelf kunt doen als u slaapproblemen ervaart en wat de 
mogelijkheden zijn binnen ons centrum om u te helpen als 
u onvoldoende goed kunt slapen. Verschillende disciplines 
geven hun adviezen over slapen, de diëtist, fysiotherapie, 
oefentherapie, POH-GGZ en psycholoog. Daarnaast ko-
men de feestdagen er bijna aan. En namens ons hele cen-
trum wens ik iedereen prettige feestdagen! Waarin hopelijk 
iedereen een stukje beter slaapt.

Groeten,
 eline van der SluiS, bekkenfysiotherapeut 
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weer voor extra stress. Je belandt dan 
in een vicieuze cirkel.

Hoe doorbreek je de cirkel? 
Als je veel stress hebt is het belangrijk 
te weten wat de bron ervan is en wat 
je eraan kunt doen. Dus in het geval 
van hoge werkdruk kan het bijvoor-
beeld helpen je grens aan te geven bij 
je baas, minder uren te gaan werken 
of op zoek te gaan naar ander werk. 
Dat zal dan uiteindelijk zorgen voor 
meer ontspanning en betere nachtrust. 
Zo zijn er meer voorbeelden denkbaar. 
Bij onverwerkte trauma’s is het goed 
dit met de huisarts te bespreken, want 
wellicht kan een behandeling gericht 
op traumaverwerking (EMDR) voor 
verlichting zorgen. En ook lichamelij-
ke klachten zoals pijn kun je natuurlijk 
met de huisarts bespreken.  Door dit 
soort stappen te zetten kun je zelf je 
nachtrust proberen te verbeteren. Ten 
slotte noem ik nog een aantal slaapge-
woontes, die bijdragen aan goed sla-
pen.

Gewoontes die bijdragen aan goed 
slapen
• Zorg ervoor dat het stressniveau 

overdag al kan zakken door pau-
zes te nemen, je gevoelens met 
anderen te delen en ook tijd te re-
serveren voor ontspanning 

• Doe ’s avonds geen dutje en over-
dag alleen een dutje van maxi-
maal 30 minuten

• Vermijd ’s avonds cafeïne en vlak 
voor het slapen alcohol 

• Een uur voor het slapen geen tv 
(of andere beeldschermen) meer 
kijken

• Houd regelmatige bedtijden aan 
en lig niet langer dan 8 uur in bed

• Zorg voor warme voeten in bed en 
voldoende ventilatie in de slaap-
kamer

• Draai de wekker om zodat je niet 
steeds kunt checken hoe laat het is

• Ga uit bed als je langer dan een 
half uur wakker ligt, blijf niet 
woelen. Ga bijvoorbeeld in de 
woonkamer de laatste twee num-
mers van de Open Brief lezen, 
totdat je weer slaperig wordt en 
kruip dan weer in bed

Soms kunnen een aantal gesprekken 
met de poh-ggz (praktijkondersteu-
ner) helpen om helder te krijgen wat de 
oorzaken zijn van het slechte slapen en 
wat behulpzaam is om te gaan doen. 
Bespreek dit met uw huisarts, die kan 
u hiervoor verwijzen. En mocht dit on-
voldoende resultaat geven, dan zijn er 
ook nog speciale slaapklinieken, zoals 
Slaapmakend in Haarlem. Ik wens u 
een goede nacht. 

Slaaphygiëne

Job SwitSer, oefentherapeut, slaapoe-
fentherapeut & kinderoefentherapeut 
i.o.  

Laat mij ten eerste voorop stellen dat 
slaap iets is dat automatisch gaat, dat 
het beste werkt als je er weinig aan-
dacht aan besteedt. Slaap kun je zien 
als een duif die op je hand komt zitten, 
waarbij de duif op je hand blijft zitten 
als je er geen aandacht aan schenkt. 

Zodra je dit wel doet, vliegt de duif 
weg. Om zo goed mogelijk te slapen, 
kan er gebruik gemaakt worden van 
zogenaamde slaaphygiëne. Dit zijn 
een aantal voorbereidingen die u voor 
of rondom het slapen kan uitvoeren, 
die zorgen voor gezonde omstandig-
heden om goed te kunnen slapen. 

Voorbereiding op de nachtrust
Wat vaak over het hoofd wordt ge-
zien, is het voorbereiden op een goe-
de nachtrust. Na een lange dag is er 
vaak wel sprake van lichamelijke ver-
moeidheid, maar het afbouwen van 
mentale inspanning is net zo belang-
rijk. Een goede slaper kan zich goed 
‘afbouwen’, waarbij het slapen vanzelf 
gebeurt zonder hier iets extra’s voor te 
hoeven doen. Neem zes uur voor het 
slapengaan geen dranken met cafeïne 
(cola, koffie etc.) en probeer de dag 
goed af te bouwen. Maak eventueel 
een lijstje in de avond van dingen die 
u nog in uw gedachten heeft. Dit zorgt 
ervoor dat het hoofd wat leger is en u 
niet gaat piekeren in bed. Ten slotte 
kan een vast schema voor het slapen 
gaan, helpen om af te bouwen. Eigen-
lijk helpt alles wat ontspant (zoals een 
warme douche of het lezen van het 
boek) om te slapen. 
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Slaaptijd & bewegen
Het kan goed helpen om een vast 
slaapritme aan te houden en dus onge-
veer op dezelfde tijden te gaan slapen 
en op te staan. Uw lichaam raakt dan 
ingesteld op deze tijden, wat het slaap-
proces wat makkelijker maakt. Ligt u 
in bed en slaapt u na een halfuur nog 
niet? Sta dan even op en doe een ont-
spannende activiteit zoals puzzelen 
of muziek luisteren (het liefst zonder 
beeldscherm). Als u weer gaat gapen 
en zin krijgt om in bed te liggen, kunt 
u weer proberen te gaan slapen. Ten 
slotte is het belangrijk om genoeg te 
bewegen overdag, zodat het lichaam 
beter kan ontspannen. Hierbij wordt 
wel geadviseerd om twee uur voor 
het slapen niet te hard te sporten, hier 
wordt uw lichaam juist wakker van. 

Slaapkamer
Als laatste de slaapkamer. De slaapka-
mer is een plek om te slapen en voor in-
timiteit en verder eigenlijk niks. Vaak 
wordt de slaapkamer bijvoorbeeld ook 
gebruikt om te werken of om op de 
computer te zitten. Als het mogelijk 
is, probeer dan deze activiteiten in een 
andere kamer uit te voeren. Zorg voor 
een donkere en stille kamer als u gaat 
slapen. Probeer het bed alleen te ge-
bruiken om te slapen en dus niet om 

tv te kijken of dergelijks. Zo herkent 
het lichaam dat het bed alleen bedoeld 
is om te slapen. Heeft u een klok of 
wekker in de slaapkamer? Draai de 
wekker dan om of haal de klok weg. 
Het kijken naar de tijd in de nacht is 
niet bevorderlijk voor het slapen en 
kan zorgen voor onnodige stress en/
of spanning. Probeer de telefoon en/
of laptop buiten de slaapkamer te hou-
den, zodat dit niet zorgt voor onnodige 
afleiding en spanning voor het slapen 
gaan. 

Slaapmiddelen

Peter Pal Skolnik, apotheker

Slaapmiddelen geven een grote kans 
op afhankelijkheid. Daarom hebben 
we in het Gezondheidscentrum al lang 
geleden afgesproken om de pillen al-
leen in hoge nood en voor korte tijd 
te geven. 
De (flinke) kosten voor die pillen wor-
den niet door de zorgverzekeraar ver-
goed en moet u dus zelf in de apotheek 
betalen. U heeft wel ALTIJD een re-
cept nodig.
De dokter zal u slaapadviezen geven: 
het aanhouden van een regelmatig 
dag-en-nachtritme, lichaamsbewe-
ging overdag, ontspanning, geen kof-

fie of alcohol voor het slapengaan en 
naar bed gaan als u moe bent.
Wanneer het gebrek aan slaap duide-
lijk een last wordt en slaapadviezen 
werken niet, kan een pil worden ge-
bruikt. De pil mag kortdurend (5-10 
dagen) worden gebruikt, en bij voor-
keur niet dagelijks, maar intermitte-
rend (bijvoorbeeld zo nodig, of elke 
derde nacht). Dit om gewenning en 
afhankelijkheid te voorkomen. Bo-
vendien is de werkzaamheid bij langer 
durend gebruik niet aangetoond.
Bij blijvende slapeloosheid dient een 
onderliggende oorzaak, bijvoorbeeld 
depressie, te worden behandeld.
Als u in het verleden slaapmiddelen 
heeft gekregen en afhankelijk bent 
geworden, bestaat de mogelijkheid 
om het gebruik begeleid af te bouwen. 
Vraag dan om hulp aan uw dokter of 
apotheker. 

Slaap

rocky lootS, fysiotherapeut

Elke avond ga je naar bed, je gaat even 
een boekje lezen en voelt dat je ogen 
zwaar worden. Een paar uur later gaan 
de ogen weer open en ben je weer 
klaar voor een nieuwe dag. De tijd dat 
je ogen gesloten waren heb je goed 
voor je lichaam en geest gezorgd. Je 
hebt namelijk geslapen. 

Slaap is een van de belangrijkste din-
gen die je op een dag doet. Tijdens de 
slaap gaat je lichaam zich herstellen 
en gaan je hersenen alle informatie 
van de dag ordenen. Op die manier is 
je lichaam klaar voor alle dingen die 
je overdag doet, zoals: sporten, wer-
ken of iets leren. 

Iedereen heeft wel eens een slechte 
nacht gehad. Misschien heb je toen 
wel gemerkt wat dat met je doet. Je 
bent een stuk minder scherp, je voelt 
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je vermoeid, je lichaam voelt niet fijn 
en bent misschien ook wel een beetje 
snel geïrriteerd. 

Bij sommige mensen gebeurt dit he-
laas vaker. Als je vaker dan 3 dagen 
per week slecht slaapt en hierdoor niet 
goed meer de dingen kan doen die je 
altijd doet noemen we dat een slaap-
probleem. Dat kan aan verschillende 
dingen liggen. Er kan bijvoorbeeld een 
probleem zijn met je biologische klok. 
Hierdoor val je veel later in slaap dan 
dat je zou willen zodat je in de och-
tend met geen mogelijkheid wakker 
kan worden. Het kan ook zijn dat je 
veel nachtmerries hebt. Of dat je door 
bijvoorbeeld stress of vervelende pe-
riodes in je leven geen controle hebt 
over je slaap en je vaak wakker wordt 
of juist heel veel in bed ligt zonder dat 
je in slaap valt. Er zijn veel verschil-
lende redenen waarom het niet lukt 
om goed te slapen. 

De gevolgen van een slaapprobleem 
kunnen heel vervelend zijn. Zo laat 
onderzoek zien dat mensen slechter 
hun werk of hun sport kunnen doen, 
daarnaast is de kans op het krijgen 
van lichamelijke klachten of blessures 
een stuk groter. Ook kunnen mensen 
minder aan en kunnen ze emotioneler 
reageren op gebeurtenissen of andere 

mensen. Daarnaast zitten veel mensen 
met een slechte slaap niet lekker in 
hun vel. 

Ook zien we dat slechte slaap een ver-
velende invloed heeft bij veel klach-
ten. Zo kunnen mensen met chro-
nische pijn, long of hartproblemen, 
depressie of angstklachten en mensen 
met psychologische problemen extra 
last krijgen van hun aandoening. 

Onderzoek laat zien dat veel mensen 
geen hulp zoeken bij hun slaapproble-
men. Dat is erg jammer, vooral omdat 
er veel verschillende behandelingen 
zijn voor slaapproblemen. Binnen 
het Gezondheidscentrum kan je altijd 
naar de huisarts met slaapproblemen. 
Die kan dan met je gaan kijken wat 
de klachten zijn en wat er eventueel 
moet gebeuren. Eventueel kan er dan 
verwezen worden naar de slaapoefen-
therapeut (Job Switser), de psychoso-
matisch fysiotherapeut (Rocky Loots), 
de psycholoog, de slaappoli in het zie-
kenhuis of in ernstige gevallen een ge-
specialiseerd slaapcentrum. 

Indien je vragen hebt over slaap, graag 
wilt weten hoe je beter kan slapen of 
hoe je ondanks je klachten zo goed 
mogelijk kan slapen horen we graag 
van je. (Tip: in deze Open Brief staan 

een aantal slaaptips waar je mee kan 
beginnen). Want er zijn weinig dingen 
die zo fijn zijn als een goede nachtrust 

Voeding en slaap

Judith van barneveld, diëtist

Voeding en slaap spelen een grote rol 
in onze gezondheid en in ons energie-
niveau. 
Slecht slapen en een slaaptekort ver-
groten de kans op het ontstaan van 
chronische ziekten zoals diabetes 
mellitus, hart- en vaatziekten en over-
gewicht.
Onze voeding heeft effect op onze 
slaap. En slaap heeft omgekeerd ook 
een effect op ons voedingspatroon, bij 
een slaaptekort ervaren mensen over-
dag vaak een groter hongergevoel en/
of een grotere behoefte aan suikers.
Om goed te kunnen slapen is goed 
zorgen voor je lichaam erg belangrijk, 
denk hierbij aan gezonde voeding, da-
gelijks bewegen in de buitenlucht en 
tot rust komen in de avonduren om zo 
je lichaam en geest voor te bereiden 
op een goede nachtrust.

Een gezonde volwaardige voeding is 
hierbij het uitgangspunt. In dit artikel 
meer informatie over een gezond eet-
patroon, op welke tijden u het beste 
kunt eten en drinken om een goede 
slaap te bevorderen en welke voe-
dingsmiddelen een positief effect en 
welke een negatief effect hebben op 
onze slaap.

Eten & drinken de klok rond
Vaste eetmomenten zorgen ervoor dat 
uw bloedglucose op peil blijft, waar-
door u minder last heeft van pieken en 
dalen in uw energieniveau.
Een mooie, regelmatige tijdsindeling 
is: 
Ontbijt   6 – 8 uur 
Tussendoortje  ± 10 uur 
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Lunch   12 – 13 uur 
Tussendoortje  15 – 16 uur 
Diner   18  – 19 uur 
Gezonde snack 1 – 2 uur voor het naar 
bed gaan

Ontbijt
Het is belangrijk om te ontbijten want 
dit zorgt voor nieuwe energie na de 
nacht en brengt de spijsvertering op 
gang. Waaruit bestaat een goed ont-
bijt? Vezels, koolhydraten en eiwitten. 
Kies bijvoorbeeld voor een volkoren 
boterham met hartig beleg en een be-
ker melk of een schaaltje havermout-
pap of een schaaltje yoghurt met fruit.

Tussendoortje
Tussendoortjes zijn belangrijk om 
ervoor te zorgen dat de bloedsuiker 
overdag op peil blijft. Schommelin-
gen in de bloedsuiker geven veel ver-
moeidheidsklachten. Bij vermoeid-
heid ontstaat vaak grote behoefte aan 
suikerhoudende producten. Echter 
suikerhoudende producten jagen de 
bloedsuiker omhoog, waarna deze 
snel weer daalt. Deze stijging en da-
ling geven weer extra vermoeidheids-
klachten. 
Een gezond tussendoortje is bijvoor-
beeld: een portie fruit, een handje 
ongezouten noten, een volkoren crac-
ker met hartig beleg, een smoothie 
van groente en een klein beetje fruit, 
snackgroente of halfvolle yoghurt 
zonder suiker, een sneetje roggebrood 
met 30+ kaas.

Lunch
De lunch levert voedingsstoffen en 
energie om de dag door te komen. 
Maar dat niet alleen. Door tijdens 
de lunch ook groenten te eten kom 
je gemakkelijker aan de aanbevolen 
hoeveelheid groenten van minimaal 
250 gram per dag. Kies voor volkoren 
brood met hartig beleg en rauwkost of 
een (zelfgemaakte) maaltijdsalade van 
groenten, wat volkoren granen en wat 

vis/kaas/noten of een zelfgemaakte 
soep. Vul aan met een glas of schaaltje 
zuivel voor extra eiwitten.

Warme maaltijd
Een gezonde warme maaltijd bestaat 
voornamelijk uit producten die in de 
Schijf van Vijf staan. Zo’n gezonde 
en voedzame warme maaltijd zorgt 
ervoor dat u in de loop van de avond 
geen trek krijgt in ongezonde snacks. 
Bereid een lekkere warme maaltijd 
met veel groenten, een volkorenpro-
duct of aardappelen, vloeibaar vet en 
vis, peulvruchten, vlees, ei of noten. 
Ook een toetje van fruit of magere of 
halfvolle yoghurt kan onderdeel uit 
maken van een gezonde warme maal-
tijd. Als dat teveel is direct na de war-
me maaltijd kunt u dit “toetje” ook 1 
tot 2 uur na de warme maaltijd nemen 
als gezonde avondsnack. 

Gezonde avondsnack
Een kleine, lichte avondsnack omdat u 
met een licht gevulde maag beter kunt 
slapen. Denk aan een beker (warme) 
melk of kleine banaan of 2 – 3 dadels. 
Deze bevatten tryptofaan wat u rusti-
ger maakt. U kunt de banaan of dadels 
eventueel eten met een klein bakje 
yoghurt of een volkoren cracker. 

Wat liever niet in de avond? 
Koffie, zwarte thee en groene thee en 
cola. Deze bevatten allemaal cafeïne 
en/of theïne welke een stimulerende 
werking hebben die tot 6 uur aan kan 
houden. Drink dit liever niet meer na 
15.00 uur ’s middags.
Kies liever voor een kopje kruiden-
thee zoals kamillethee of een goede 
nachtrust thee.

Alcohol 
Dit kan helpen met inslapen, maar he-
laas wordt de kwaliteit van uw slaap 
veel slechter. Alcohol maakt u in de 
nacht alerter, waardoor minder diep 
slaapt. 

Chocolade 
Chocolade eten voor het slapengaan is 
niet zo handig. De cafeine in cacao en 
de suikers in chocolade zorgen voor 
een verhoogde alertheid na het eten 
van chocolade. Het effect is niet zo 
sterk als bij koffie, maar toch kun je 
beter een paar uur voor je gaat slapen 
geen chocolade meer eten.

Suikerrijke extraatjes zoals koek, 
gebak, chocolade en snoep. De snel-
le suikers in deze voedingsmiddelen 
geven een energiepiek waardoor uw 
slaperigheid verdwijnt.

Hartige snacks zoals chips, gefrituur-
de snacks, veel kaas of worst of pizza.
Zware en/of vette snacks liggen te 
zwaar op de maag, dit komt uw slaap 
niet ten goede.
Zoals u kunt lezen heeft uw voeding in 
de avond maar zeker ook uw voeding 
overdag veel invloed op uw nachtrust. 
U kunt zelf veel doen om uw nachtrust 
te verbeteren.
Tot slot, maar zeker niet onbelangrijk: 
luister goed naar uw lichaam!
Want als u in de avond veel trek krijgt 
in ongezonde extraatjes heeft u dan 
echt honger, of bent u eigenlijk moe? 
Vaak is een hongergevoel in de avond 
eigenlijk vermoeidheid, luister naar 
uw lichaam en ga lekker slapen!

Nieuwe 
centrumassistente

linda riS, centrumassistente

Mijn naam is Linda Ris (59) en 
ik stel me via dit krantje graag 
aan jullie voor. Sinds 1 september 
jongstleden werk ik als centrum-
assistente op de tweede etage van 
Gezondheidscentrum Schalkwijk. 
Mijn oorspronkelijke achtergrond 
ligt in de (tijdschrift)journalistiek 
waar ik vijfentwintig jaar als re-
dacteur werkte bij VNU/Sanoma, 
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de grootste tijdschriftuitgeverij 
van Nederland. De laatste tien jaar 
werkte ik als freelancer voor uit-
eenlopende bladen waaronder voor 
diverse medische (vak)tijdschrif-
ten. Mijn interesse om te schrijven 
over medische/gezondheidsonder-
werpen kregen in deze periode de 
overhand. Al een tijdje leefde bij 
mij de wens om zelf in de zorg te 
gaan werken. In september 2015 
besloot ik daaraan gehoor te geven 
en volgde ik een verkorte opleiding 
tot doktersassistente bij A.S.O.P., 
Amsterdam. In het najaar van 2016 
heb ik dit omscholingstraject afge-
rond en, om een zo breed mogelijke 
ervaring op te doen, ben ik vervol-
gens in verschillende huisartsen-
praktijken gaan werken. Als ik iets 
heb geleerd van mijn journalistieke 
achtergrond, dan is het: goed luis-
teren. En dat is een vaardigheid die 
ik in mijn huidige werk ook dage-
lijks kan toepassen. Dat mensen 
zich gehoord voelen is een belang-
rijk aspect van mijn werk. Ik hoop 
u binnenkort te ontmoeten.

Nieuwe psycholoog

liSanne edgar, psycholoog

Mijn naam is Lisanne Edgar en sinds 
begin september ben ik begonnen als 
psycholoog op de vijfde verdieping 
van het Gezondheidscentrum. Ik woon 
in Amsterdam met 2 huisgenoten en 
in mijn vrije tijd speel ik graag tennis 

en hockey. Voorheen ben ik werkzaam 
geweest bij Psychologie Praktijk Am-
sterdam op het Museumplein en bij In-
vivo in Amstelveen. In mijn behande-
lingen werk ik met CGT, ACT, EMDR 
en het Vat van Zelfwaardering. Zo 
kunt u bij mij terecht voor verschil-
lende soorten psychische klachten.  

Uw huisarts kan u naar ons doorver-
wijzen om samen te kijken naar uw 
klachten en welke psychologische 
zorg u eventueel nodig heeft.

Nieuwe 
officemanager

loeS verweiJ-PennartS, officemanager

Mijn naam is Loes Verweij-Pennarts 
(32 jaar) en ik ben sinds 7 september 
als officemanager gestart voor het 
Gezondheidscentrum in Schalkwijk. 

Hiervoor ben ik drie jaar werkzaam 
geweest als locatiemanager voor de 
VVE Buitenplaats Huis te Benne-
broek. De  laatste jaren heb ik mij mo-
gen ontwikkelen als verhuurmakelaar 
en het deelgebied vastgoed. Hiervoor 
heb ik tien jaar ervaring opgedaan als 
managementassistent en als facilitair 
coördinator van diverse deelgebie-
den binnen de Hogeschool Inholland. 
Ik vind het heel erg leuk om te ver-
binden en samen te werken en mij te 
ontwikkelen binnen het vakgebied 
gezondheid & welzijn. Inmiddels ben 
ik alweer 11 jaar woonachtig in Ben-
nebroek, samen met mijn man. In mijn 
vrije tijd hou ik heel erg van dansen 
(Zumba), en loop ik veel met de hond. 
Loop gerust binnen om kennis te ma-
ken!

Gevraagd vrijwilligers voor het  
bezorgen van Open Brief

Wij zijn op zoek naar bezorgers voor de volgende wijken:

Wijk 3 L. Pasteurstraat e.o. – 210 krantjes
Wijk 8 van Deventerstraat e.o – 150 krantjes

Wijk 24 Engelandlaan e.o. – 140 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
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GEZONDHEIDSCENTRUM SCHALKWIJK
Bezoekadres: Briandlaan 11,  
2037 XE Haarlem
Website: www.gcschalkwijk.nl

PRAKTIJKMANAGER: Rob Mors

OFFICEMANAGER (1e etage)
Loes Verweij-Pennarts T 533 67 92

HUISARTSEN (2e etage)
Marieke van der Sluijs (di, do, vrij) & Barbara 
Elias (ma, di, woe) 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) & T 540 30 90
Maarten Hamming T 533 35 36
Woensdagmiddag geen spreekuur.

SPOEDGEVALLEN avond, nacht en week-
end. 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 spoedge-
vallen 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 ma-
ken 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 ge-
wenst 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 her-
haallijn via uw huisarts. Bestellen kan ook via 
www.gcschalkwijk.nl of de 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 me-
ten, oren uitspuiten, hechtingen verwijderen, 
uit strijkjes, urine-onderzoek, wrattenspreekuur.

CENTRUMASSISTENTEN (2e, 3e en 4e 
etage) Vera Bakker, Souad Benali, Loes Dietz, 
Lisette Harke, Esther Janssen-Bischot, Lianne 
Kooi, Emmy van de Lagemaat, Anke Odolphie, 
Linda Ris, Annemieke Schellenberg, Esther 
Schrijver, Eveline Valent, Miranda Wassenaar.

PRAKTIJKVERPLEEGKUNDIGEN
SOMATIEK (PVK) (4e etage) T 536 79 78
Rianne Quik, Marleen van Kraay, Eveline van 
Steijn, Ingrid Gerrits, Jeanet van Veen. Be-
handeling 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, Erik Pronk, 
Vera Veldman en Leonieke Rooms (GGZ-
jeugd) 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 specia liseert tot huisarts. Op het moment 
werkzaam in de praktijk Baak: Gerben Palea-
ri. In de praktijk Hamming: Saskia Hendrikson 
In praktijk Mensink: Ella Mazor. In de praktijk 
van der Sluijs/Elias: Anne Wijsbek.

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 ope-
ningstijden: Dienstapotheek Midden-Ken-
nemerland 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. Controleer 
de website www.atalmedial.nl voor actuele in-
formatie.

FYSIO- en OEFENTHERAPEUTEN  
(4e etage) T 536 14 67  
www.fysiotherapie-schalkwijk.nl
Oefentherapie Mensendieck:Simone Lanson, 
Job Switser en Ivar de Wit. Psychosomati-
sche fysiotherapie: Rocky Loots. Bekkenfy-
siotherapie: Eline van der Sluis. Telefonische 
bereikbaarheid ma-vrij 08.00-13.00 uur
Behandeling op afspraak ma-vrij 08.00-18.00 
uur

PSYCHOLOGEN (5e etage) T 023-5336208 
Ruud Vis, Ria Balm, Nelly van Berkel, Fatima 
Bouskla, Lisanne Edgar, Sylvia Mevissen, 
Feya Nolet, Marliza van Straten, Ilse Twaalf-
hoven. Spreekuur volgens afspraak.

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 af-
spraak.

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

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 
afspraak. 

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 T 8918918
Zorgbalans (6e etage) Wijkteam Verple ging 
en Verzorging, voor afspraak, alle dagen 24 
uur per dag. Voor afspraak bij de longver-
pleegkundige ma t/m vrij 8.00-17.00 uur. 

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 Open Brief 
per brief: Briandlaan 11-13, 2037 XE Haarlem 
of per e-mail: openbrief@gcschalkwijk.nl
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A. en D. Friedhoff, H. Jelierse, R. Maas,  
M. Mensink, E. van der Sluis, M. van der Sluijs
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Annelie Versteeg

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


