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Huisartsenteam Zorg op Zak
Vanuit 4 locaties verzorgen wij eerstelijns huisartsenzorg en 
farmaceutische zorg aan een groot deel van de mensen 
die woonachtig zijn in de Zak van Zuid-Beveland. 

‘s-Heerenhoek

Laustraat 1-A
4453 AV ‘s-Heerenhoek
T  0113 - 351 280
E  info@uwzorgopzak.nl

Ovezande

Pastoor Fransestraat 2
4441 AX Ovezande
T  0113 - 655 275
E  info@uwzorgopzak.nl

‘s-Gravenpolder

Bosseweide 2
4431 AE ‘s-Gravenpolder
T  0113 - 311 747
E  info@uwzorgopzak.nl

Zeker nu met de Omikron variant zijn 
er vele besmettingen. Gelukkig lijkt 
deze variant minder ziekmakend. Maar 
heeft het toch grote invloed op het 
dagelijks leven. Ofwel door het ziek zijn 
zelf, ofwel doordat er een quarantaine 
noodzaak is. 

Ook bij ons, Huisartsenteam Zorg op 
Zak, worden we hiermee geconfron-
teerd, waardoor het geregeld puzzelen 
is, hoe we toch voldoende personeel 
op de werkvloer kunnen houden om 
onze service op goed niveau te kunnen 
houden. Desalniettemin zal u er wat 
van merken als u telefonisch contact 
met ons zoekt. De wachttijd aan de 
telefoon kan langer zijn als u van ons 

gewend bent. 
Onze excuses 
hiervoor. We 
doen er echt 
alles aan om 
onze bereik-
baarheid en 
onze patiënten-
zorg optimaal 
te houden.

In dit magazine 
willen we stil-
staan bij vitali-
teit. Wat is dat 
precies? Hoe 
uit zich dat? 

Wat kan je eraan doen om vitaal 
te zijn?
Het Nederlandse woord ‘vitaliteit’ is 
afgeleid van het Latijnse woord ‘vita’, 
wat leven betekent. Volgens het woor-
denboek Van Dale betekent ‘vitaal’: 
voor het leven van groot belang, maar 
ook: krachtig, energiek. Vitaliteit bete-
kent dan ook letterlijk: levenskracht.
Kort door de bocht zou je kunnen zeg-
gen dat vitaliteit iets te maken heeft 
met gezond zijn of de afwezigheid 
van ziekte. Maar in feite dekt dat nog 
steeds niet de dekking van vitaliteit. 
De WHO stelt: Health is a state of com-
plete physical, mental and social well-
being and not merely the absence of 
disease or infi rmity (ofwel: ‘Gezondheid 
is een toestand van volledig lichamelijk, 
mentaal en sociaal welbevinden en 
niet alleen de afwezigheid van ziekten 
of gebreken’).

Wat bepaald nu dat je je vitaal voelt, 
wat is daarvoor nodig. Wat is er voor 
nodig om je ‘levenskrachtig’ te voelen. 
Het is meer dan alleen gezond zijn 
(zonder ziekte) en zolang mogelijk 
leven. Het heeft ook te maken met een 
gevoel van betekenisvol leven (waar-
voor wil ik ’s ochtends mijn bed uitko-
men?).  Hiervoor is het nodig dat je als  
mens een bepaalde mate van veer-
kracht moet  hebben om opgewassen 
te zijn tegen ‘alles’ wat er op je pad 
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In dit magazine wat voor u ligt, hopen we u weer een aantal leuke, mooie 
en interessante en wellicht inspirerende artikelen voor te schotelen. Inmiddels 
worden we nog steeds aardig in de ban gehouden door Corona. Het legt 
op vele vlakken zijn stempel. Waar we allemaal in meerdere of mindere mate 
last van hebben. 

Huisartsenteam Zorg op Zak
‘s-Heerenhoek - Ovezande - ‘sGravenpolder - Hansweert
Apotheekhoudend
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Colofon
Magazine Zorg op Zak is tot stand 
gekomen middels de intensieve 
samenwerking met naburige 
huisartsenpraktijken in de zak van 
Zuid-Beveland.

�  .huisartsenteamzorgopzak.nl

Hoewel alle mogelijke moeite is gedaan om de correctheid van de informatie te 
waarborgen, kan de redactie niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten 
en kunnen er aan de inhoud geen rechten worden ontleend.

komt.  Je kunt dus een ziekte onder de 
leden hebben en je toch heel vitaal 
voelen. Dit heeft dan te maken met de 
mate van veerkracht die je als mens 
hebt om een plaats te geven aan de 
ziekte waaraan je lijdt. 

Een betere en recentere omschrijving 
van gezondheid is ‘het vermogen je 
aan te passen en je eigen regie te 
voeren, in het licht van de sociale, 
fysieke en emotionele uitdagingen van 
het leven’. 

Om je vitaal te voelen zijn er een aan-
tal factoren die hierop invloed hebben 
of bepalend kunnen zijn voor de mate 
waarin je je vitaal voelt. 

Te denken valt aan: mentaal welbevin-
den, sociaal welbevinden, zingeving, 
lichamelijk functioneren en dagelijks 
functioneren. Bij dit alles staat beteke-
nisvol leven centraal. 

In ons werk in de gezondheidszorg 
komt hiervoor steeds meer aandacht. 
Waardoor de focus van bestrijden van 
ziekte meer verlegd kan worden naar 
bevorderen van gezondheid of beter 
gezegd ‘bevorderen van vitaliteit’. Dit 
is mogelijk door meer aandacht te ge-
ven aan de mens ‘achter’ de (ziekte) 
symptomen. 

Binnen ons team Zorg op Zak, willen we 
hier aandacht aan besteden om op 
deze wijze ‘gezondheidsbevorderend’ 
te werken. En breder te kijken dan
alleen symptoom-gericht te werken. 
Als Huisartsenteam Zorg op Zak wensen 
we u veel leesplezier en vitaliteit toe.

Namens de voorzitter van Huisartsen-
team Zorg op Zak.

Pieter Ingelse
huisarts en voorzitter van 
Huisartsenteam Zorg op Zak

Voorwoord vervolg

Verspreiding
Magazine Zorg op Zak wordt gratis 
huis-aan-huis verspreid in de regio’s 
’s-Gravenpolder, ’s-Heerenhoek, 
Ovezande, Hansweert en 
omliggende dorpen.

Fotogra� e
Berdieke Amperse 

Eindredactie
Margriet Bogaerts-Samama
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Huisartsenteam Zorg op Zak
‘s-Heerenhoek - Ovezande - ‘sGravenpolder - Hansweert
Apotheekhoudend

Beste patiënten van Huisartsenteam Zorg op Zak

Sinds mei 2015 ben ik werkzaam als huisarts in de Zak van Zuid-
Beveland. Ik heb geholpen om de verschillende huisartsenpraktijken 
samen te laten werken met fusie-organisatie Huisartsenteam Zorg 
op Zak als eindresultaat. Het vak van huisarts vind ik het mooiste vak 
wat er is maar er komt achter de schermen een heleboel bij kijken. 

Deze management- en organisatietaken heb ik afgelopen jaren 
altijd met toewijding en enthousiasme gedaan maar dat is wel ten 
koste gegaan van mijzelf en mijn privéleven. Ik heb daarom het 
moeilijke besluit genomen om per 1 april 2022 te stoppen als huisarts 
bij Zorg op Zak. De boog kan niet altijd gespannen zijn dus ik ga op 
zoek naar meer balans en rust.

Ik kies ervoor om als waarnemend huisarts op Walcheren verder te 
dokteren want dat kan ik veel beter combineren met mijn jonge gezin.

Ik wil u bedanken voor het vertrouwen dat u in mij had en het lief en 
leed dat u met mij deelde. Ik ga dat missen. 

Blijf gezond!

Met vriendelijke groeten
Wouter van Werkum, huisarts 

Ik vertrek... 
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Bewegen kan soms wat kleine ongemak-
ken met zich meebrengen:

Blaren
Een blaar ontstaat door herhaalde wrij-
ving op de huid, en bestaat uit een holte 
tussen opperhuid en lederhuid. Ze zijn 
lastig, maar onschuldig

Blaren voorkomen
•  Schoenen moeten goed passen bij loop-

temperatuur, ingelopen zijn en ventile-
ren. Schoenen koop je niet ’s ochtends 
vroeg, dan zijn je voeten vaak dunner.

•  Het gebruik van neopreen zooltjes kan 
blaarwerking voorkomen; zorg wel dat 
je schoenen goed blijven passen.

•  Sokken moeten stop- en naadloos zijn, 
en goed passen 

•  Goede verzorging van de teennagels is 
van belang

•  Hydrocolloid-verband, “blarenpleister” 
kan blaar vorming voorkomen; ook een 
dikke laag vaseline helpt vaak.

Kleine, niet al te pijnlijke blaren kunnen 
het beste intact worden gelaten.
Grote en pijnlijke blaren kunnen na 
desinfectie worden opengemaakt en 
afgedekt.

Spierpijn
Wanneer je begint met bewegen na een 
lui bestaan, kun je de dag erna wat stijf 
zijn, of zelfs pijnlijke spieren hebben. Dit is 
niet erg en gaat vanzelf weer over, mits je 
regelmatig wat beweegt, maar ook rust 
neemt. 

Spierpijn voorkomen
•  Voor het bewegen rustig je spieren even 

wat te rekken, en dit ook na het bewe-
gen te doen

•  Na het bewegen een warme douche 
of bad nemen

Deze ongemakjes kunnen nooit een 
excuus zijn om niet te bewegen! 

Het advies van de gezondheidsraad is hieronder weergegeven:

Kom in beweging!
Bewegen zorgt ervoor dat 
•   Spieren beter in conditie komen 

waardoor balans en stabiliteit verbe-
teren

•   Je ‘s nachts beter kunt slapen 
•   Je weerstand toeneemt
•   Stress afneemt

Meer bewegen hoeft niet moeilijk te 
zijn: ga wandelen, fi etsen, zwemmen of 
schommelen achter in de tuin.
Pak vaker de fi ets of ga lopend naar je 
werk, school of boodschappen doen
Maak een lunchwandeling op je werk. 
Neem vaker de trap in plaats van de lift.
Parkeer niet op de stoep maar op een 
parkeerplaats waar je niemand in de 
weg staat en loop een stukje.

Het voorjaar komt eraan, de kerstkilo’s moeten er nog af, kortom: 
tijd om wat meer te gaan bewegen!
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In gesprek met...

Amber Cornelisse 
Apothekersassistente, locatie Ovezande

Ongeveer 6 jaar geleden ben ik afgestudeerd van de opleiding 
apothekersassistente. Na de opleiding ben ik gaan werken in de 
ziekenhuisapotheek van het ADRZ in Goes. Twee jaar later ben ik 
overgestapt naar een openbare apotheek. Na hier 3 jaar ervaring 
te hebben opgedaan, was het tijd voor wat anders. In september 2021 
ben ik komen werken bij Zorg op Zak. Ik werk voornamelijk in Ovezande. 

Kort over Amber Cornelisse
• Opgegroeid in: ’s-Heerenhoek
• Leeftijd: 24 jaar
• Getrouwd 
• Houd van: wandelen op het strand en taarten bakken

Wat voor mij het grote verschil 
is: dat het contact met de 
doktersassistente en huisarts 
veel makkelijker is dan in een 
openbare apotheek. Dit merk 
ik op alle 4 de locaties van 
Zorg op Zak. De keuze 
om van baan te veranderen 
heb ik gemaakt omdat ik 
het contact met de mensen 
persoonlijker vind en ik heb 
de ambitie om verder te leren 
voor doktersassistente.  Dit 
is dan ook een droom die ik 
waar ga maken. In september 
2022 ga ik met deze opleiding 
starten en na straks het be-
halen van mijn diploma zal ik 
dan ook multi-inzetbaar zijn.  

Hoe blijf ik vitaal
Om te beginnen kom ik elke 
werkdag op de fi ets vanaf 
Kapelle, hoe hard het ook 
waait of regent. Twee avonden 
per week ben ik op het voet-
balveld te vinden bij voetbal-
vereniging HKW ’21. 
Hier voetbal ik bij een super 
gezellig damesteam. 
In juni dit jaar ga ik met een 
paar dames uit mijn team 
mee doen aan Mud Masters, 
dit is een uitdagend hinder-
nisparcours van 6 kilometer. 
Voor Mud Masters moet ik nog 
wel wat trainen dus ben ik ook 
nog eens 2 ochtenden in de 
sportschool te vinden. 

“Hoe hard het ook 
waait, ik kom altijd 
op de � ets”
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Sterilisatie bij de man nu ook mogelijk 
bij Huisartsenteam Zorg op Zak

Wat houdt een sterilisatie in?
Sterilisatie bij de man is een ingreep, 
waarbij de beide zaadleiders tussen 
de zaadballen (testikels) en de pros-
taat worden onderbroken. Daarbij 
worden de zaadleiders doorgesneden 
en afgebonden. Dit betekent dat u 
defi nitief onvruchtbaar wordt. Deze
ingreep heeft geen invloed op de 
erectie, zaadlozing (ejaculatie) en 
libido. Er treedt een gewone lozing 
van zaadvloeistof op. Deze vloeistof 
bevat na de ingreep echter geen 

Sinds kort is het ook mogelijk om een sterilisatie bij de man 
(= vasectomie) te laten uitvoeren bij één van de artsen van 
Huisartsenteam Zorg op Zak. Huisarts P. Ingelse heeft zich hiertoe
bekwaamd en kan deze ingreep uitvoeren, waardoor  het voor 
deze ingreep niet meer nodig is  naar het ziekenhuis te gaan. 
In dit artikel wordt uitgelegd wat een sterilisatie precies inhoud 
en wat belangrijk is om te weten voordat een dergelijke ingreep 
wordt uitgevoerd. 

zaadcellen meer. De zaadcellen wor-
den door het lichaam opgenomen. 

Wat is belangrijk om te weten?
Een sterilisatie is een ingreep die in 
principe defi nitief is. Dat wil zeggen 
dat de man na deze ingreep defi nitief 
onvruchtbaar is. Het is dus een defi ni-
tieve anticonceptie methode. Mocht 
u ooit overwegen om het resultaat van 
de sterilisatie te laten corrigeren, dan 
kan een poging tot een hersteloperatie 
worden ondernomen. Door micro-

chirurgie kan de continuïteit en de 
doorgankelijkheid van de zaadleiders 
hersteld worden. De kans op succes is 
matig.

Hoe maakt u een afspraak?
Als u overweegt om een dergelijke 
ingreep te willen laten uitvoeren, kunt 
u eerst een oriënterend gesprek bij 
dr. Ingelse afspreken. De afspraak hier-
voor kunt u via de assistentes maken 
van Huisartsenteam Zorg op Zak. 
Tijdens dit gesprek zal dr. Ingelse nader 
ingaan op uw verzoek en uitleg geven 
over de ingreep. Daarbij wordt ook 
een folder meegegeven waarin alles 
netjes op een rijtje staat over de steri-
lisatie. Na dit gesprek kan de afspraak 
voor een sterilisatie gelijk gemaakt 
worden. 

Wat gebeurd er tijdens  en na de 
ingreep?
De ingreep gebeurd in de huisartsen-
praktijk bij dr. Ingelse in ‘s-Heerenhoek. 
U krijgt plaatselijk een verdoving, dat 
wil zeggen dat u op de plaats van de 
ingreep geen gevoel meer hebt. Bij 
de ingreep maakt de dokter rechts en 
links een kleine sneetje in de balzak 
waarlangs de zaadleiders tevoorschijn 
kunnen worden gehaald. Vervolgens 
wordt er aan elke  zijde een stukje 
van de zaadleider weg genomen. 
De eindjes van de zaadleiders worden 
afgebonden en tenslotte wordt de 
huid van de balzak gesloten met een 
oplosbare hechting. 

De dag van en de dag  na de ingreep 
kan het gebied wat gevoelig en wat 
opgezwollen zijn. Gewone pijnstillers 
zijn in de regel voldoende om dit te 
behandelen en lokaal koelen wordt 
aangeraden de eerste uren na de 

ingreep om zwelling tegen te gaan. 
Het is aan te raden om de dag na de 
ingreep geen activiteiten te plannen. 
Na de ingreep moet gecontroleerd 
worden of het sperma geen zaad-
cellen meer bevat. Deze controle vindt 
plaats ongeveer 2 tot 3 maanden na 
de ingreep. 

Hoe zit het met de kosten?
De ingreep wordt in principe volledig 
vergoed zonder eigen risico. indien u 
aanvullend verzekerd bent! Ook heeft 
het geen invloed op uw verplichte 
eigen risico. 
De basisverzekering vergoedt de 
kosten van sterilisatie niet. Indien u niet 
aanvullend verzekerd bent, bedragen 
de kosten ongeveer 370 euro. 
We adviseren u zich vooraf te laten 
informeren door uw zorgverzekeraar. 

Mocht u nog meer informatie willen? 
Op de website van huisartsenteam 
Zorg op Zak kunt u ook nog informatie 
lezen over de sterilisatie, maar ook op 
de website van Thuisarts.nl.
Uiteraard kunt u ook met u vragen 
terecht bij een van de huisartsen van 
huisartsenteam Zorg op Zak.
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Ik vertrek... 
Eind 1989 zijn mijn vrouw Dorien en ik 
vanuit Arnhem naar Zeeland gekomen 
om een start te maken met een leven 
als huisarts in een eigen praktijk. Eerst 
nog part-time waarbij ik het werk in 
’s-Gravenpolder combineerde met 
een baan als bedrijfsarts bij het Tele-
comdistrict van PTT-Telecom en vanaf 
01 juli 1991 fulltime toen ik de praktijk 
van Hans Kole overnam. Veel praktijken 
waren toen solopraktijken waarin een 
huisarts alleen werkte met een beperk-
te ondersteuning van een dokters/
apothekersassistente. Mijn voorganger 
was zijn tijd vooruit doordat hij binnen 
1 praktijk een nauwe samenwerking 
had met Andre Korstanje. Deze samen-
werking hebben Andre en ik voortge-
zet en uitgebouwd. 

Hoe was het werken in Zeeland? 
In de tijd dat ik op zoek was naar een 
eigen praktijk was er een overschot 
aan huisartsen en was het heel moeilijk 
om als huisarts aan de slag te gaan. 
Hoewel ik vanuit mijn jeugd wel een 
binding had met Zeeland-vakantie-
land was het toeval dat ik in contact 
kwam met Andre Korstanje. Vanaf het 
eerste moment in de zomer van 1989 
was er een klik met Andre, zijn vrouw 
Helmi en met Zeeland. Terugkijkend 
ben ik heel gelukkig dat we in Zeeland 
hebben mogen werken. Een mooi en 
rustig deel van Nederland met een 
vriendelijke bevolking waar wij ons bij 
thuis voelen. We blijven ook zeker hier 
wonen. 

Als huisarts neem je een unieke posi-
tie in. Je bent deskundige en vertrou-
wenspersoon, je deelt mooie en trieste 
momenten. Elke dag begon ik met; 
“ik mag weer” en nooit “ik moet weer”. 

Ik wil u allen bedanken voor het in mij 
gestelde vertrouwen en ik ben er trots 
op dat ik dit mooie vak hier en samen 
met u heb mogen uitoefenen.

Terugkijkend valt op hoe snel de tijd 
gaat en hoeveel er veranderd is. 
De praktijk groeide geleidelijk en in 
1999 werd onze maatschap uitgebreid 
met Dieneke van der Tempel. Ook het 
aantal assistentes groeide en de huis-
artsenzorg veranderde. 

Bij de start van mijn werk in Zeeland 
waren de werkzaamheden heel breed. 
Als huisarts deden we veel verloskunde, 
consultatiebureau, keuringen, onge-
vallen, acute geneeskunde en de 
apotheek. In de loop der jaren zijn de 
accenten verschoven en zijn er taken 
afgestoten of overgenomen door 
professionalisering van bijvoorbeeld 
de ambulancedienst. 

De apotheek is gebleven en daar 
hechten we nog steeds aan. Van een 
kleine apotheek met een beperkte 
voorraad waar de medicijnpotjes 
werden gevuld met medicijnen uit 
grote voorraadpotten is het nu een 
gecertifi ceerd bedrijf dat aan alle ei-
sen voldoet en een kwalitatief goede 
farmaceutische zorg levert. En omdat 
het altijd beter kan werken we voort-
durend aan verbetering. 
Op het platteland is de huisartsenapo-
theek een belangrijk onderdeel van 
de gezondheidszorg en het behoud 
van de huisartsenapotheek is dan ook 
een voorwaarde voor het behoud van 
de huisartszorg in de kleine kernen.  

Er zijn ook verschuivingen geweest 
waarbij zorg die eerst in het ziekenhuis

Lieve mensen

Na 32,5 jaar als huisarts in de Zak van Zuid-Beveland gewerkt
te hebben komt er een moment om afscheid van te nemen. 
Het feit dat ik binnenkort 65 jaar wordt gaf bij mij de doorslag 
om te stoppen met werken.
Per 1 april stop ik met de patiëntenzorg en hoewel ik niet 
uitsluit dat ik nog wel eens kom waarnemen ga ik mij voorlopig 
richten op het leven van een gepensioneerde. 
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plaatsvond nu in de huisartsenpraktijk 
plaatsvindt. Als voorbeeld wil ik de 
zorg voor patiënten met suikerziekte 
noemen. In het verleden werden 
suikerpatiënten vrijwel allemaal in het 
ziekenhuis behandeld terwijl nu het 
merendeel van de suikerpatiënten 
in de huisartsenpraktijk behandeld 
worden. 

Dit zijn ontwikkelingen die nog steeds 
doorgaan. Door het tekort aan huisart-
sen waren we gedwongen om dingen 
anders te organiseren. Assistentes kre-
gen een andere rol en er kwam onder-
steuning bij de spreekuren door POH’s 
(praktijk ondersteuners huisartsen) 
die ieder ook weer hun specialisaties 
hebben. Dat varieert van diabeteszorg 
tot geestelijke gezondheidszorg, ou-
derenzorg, jeugd, longaandoeningen 
etc. Als huisarts hebben we daardoor 
meer tijd voor de complexe zorg en de 
begeleiding van mensen in hun laatste 
levensfase. 

De laatste jaren heeft mijn vrouw 
Dorien in de praktijk meegewerkt als 
POH-kind en jeugd. In die rol heeft zij 
vanuit de praktijk in Hoedekenskerke 
veel kinderen begeleid en als dat 
nodig was doorverwezen naar de 
specialistische zorg. Zij heeft dit werk 
met kinderen in een 1 op 1 relatie als 
de kroon op haar werk beschouwd 
en het met hart en ziel gedaan. De 
mogelijkheid om binnen onze eigen 
praktijk kinderen te helpen heeft er 
voor gezorgd dat er veel minder 
kinderen doorverwezen werden. 
Ook Dorien gaat nu met pensioen 
zodat wij samen afscheid nemen. 

In 2010 werd de praktijk aan de Lan-
geweg in ’s-Gravenpolder echt veel 

te klein en zijn we verhuisd naar de 
Bosseweide. Op een mooie locatie 
tegenover het oude kerkje hebben we 
het oude pand van vd Hooft gekocht 
en grondig verbouwd. Wat we toen 
niet konden vermoeden was de groei 
van het aantal taken en medewerkers 
waardoor we na een aantal jaren al 
weer ruimte tekort kwamen. Gelukkig 
hebben we recent de praktijkruimte 
kunnen uitbreiden en ik hoop dat het 
zo voor de komende jaren ruim ge-
noeg is. 

Na de pensionering van Andre Korstanje
in 2012 hebben we een tijd samenge-
werkt met Leendert Monster en Liesbeth 
Kooiman en vanaf 2015 met Wouter 
van Werkum en Monique Lommers. 
Nieuwe mensen betekent ook veel 
nieuwe ideeën en ontwikkelingen. 
In 2011 was ik al begonnen als opleider 
voor huisartsen in opleiding. Het con-
tact met jonge artsen die een jaar 
meewerken in de praktijk heeft mij 
enorm gestimuleerd. Zij dwingen je om 
je actief bezig te houden met nieuwe 
inzichten en door hun feedback hou-
den ze je scherp op je eigen functio-
neren. 
In 2016 heb ik de opleiding echogra-
fi e gedaan wat weer een hele nieuw 
dimensie gaf. Als extra middel om 
diagnoses te stellen binnen de eigen 
praktijk heeft het een grote meerwaar-
de. Ik heb dit met veel plezier gedaan 
en ben blij dat Monique Lommers en 
Margriet Bogaerts dat nu voortzetten. 

Omdat het moeilijk is om in de huis-
artsenpraktijk opvolgers te vinden 
hebben we 3 jaar geleden het besluit 
genomen dat we veel nauwer moes-
ten gaan samenwerken met de om-
liggende praktijken. Dat heeft er toe 

geleid dat op 1 januari 2020 de praktij-
ken in ’s-Gravenpolder, Ovezande en 
’s-Heerenhoek samen 1 praktijk heb-
ben gevormd. Zorg op Zak. Een jaar la-
ter is Hansweert daar nog bij gekomen. 
Vanuit de 4 locaties kunnen we de 
huisartsenzorg  en farmaceutische zorg 
dicht bij de mensen aanbieden met 
de fl exibiliteit en menskracht van een 
grotere organisatie. Hierdoor is voor 
jonge huisartsen Zorg op Zak ook een 
aantrekkelijke plek om te werken. 

Lieve mensen, nogmaals dank voor al 
het vertrouwen wat u in mij hebt ge-
had en misschien dat ik u in de praktijk 
nog tegenkom en anders in de winkel, 
het dorp of op een van die mooie 
plekken hier in de Zak. 

met vriendelijke groet,
Willem Jan Kronenberg

"Nieuwe mensen betekent ook veel 
nieuwe ideeën en ontwikkelingen"
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Breinbrekers
Bij een vitaal lichaam hoort ook een vitale geest
Train je hersenen met deze uitdagende puzzels! 

SUDOKU
Vul de ontbrekende getallen in. 
In elk blok en elke rij mogen de getallen 
1 t/m 9 maar één keer voorkomen.

VIERKANT 
Welk vierkant komt op de lege plaats?

A

B

C

REKENSOM
Welke rekensom 
hoort er niet bij? 

  A. 12 x 4 
  B. 144 : 3 
  C. 72 - 24 
  D. 34 + 22

  A. 12 x 4 
  B. 144 : 3 
  C. 72 - 24 
  D. 34 + 22

  

  B. 144 : 3 
  C. 72 - 24 
  D. 34 + 22

  

  B. 144 : 3 
  C. 72 - 24 
  D. 34 + 22

DOBBELSPEL
Wie wint?

FIGURENREEKS
Welk fi guur hoort als volgende in de reeks?

?

LUCIFERS 
Deze gekke vis zwemt naar links. 
Leg 3 lucifers anders, 
dan zwemt hij naar rechts!

A B

C D

SPEL 1

VOORBEELD

SPEL 2

SPEL 3

SPEL 4

SPEL 5

SPEL 6

SPEL 1

SPEL 2

SPEL 3

SPEL 4

SPEL 5

SPEL 6 Vierkant: B

Rekensom: D 
(geen uitkomst 48)

Sudoku: Figurenreeks: C

Dobbelspel:
Spel 1: Tim
Spel 2: Ad
Spel 3: Sanne
Spel 4: Ad
Spel 5: Sanne
Spel 6: Tim

Lucifers:
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In gesprek met...

Ilse de Go  au  
huisarts in opleiding

Ik ben Ilse de Goffau en ben 
sinds september 2021 bij Zorg 
op Zak als derdejaars huisarts 
in opleiding. In september van 
dit jaar hoop ik de opleiding 
af te ronden en als huisarts 
aan de slag te gaan. Dokter 
Van der Tempel is mijn oplei-
der, met veel ervaring en nog 
meer enthousiasme voor het 
huisartsenvak. 

Na mijn afstuderen als arts 
heb ik enkele jaren gewerkt bij 
de chirurgie, de spoedeisen-
de hulp en de intensive care. 
Ook toen al was ik van plan 
om huisarts te worden, maar 
het zijn erg leuke en leerzame 
jaren geweest. Wat ik zo leuk 
vind aan het huisartsenvak 
is de langdurige band die je 
met patiënten opbouwt, de 
grote variatie op een dag en 
de visites. Je krijgt echt een 
ander beeld van mensen als 
je in hun huis mag komen dan 
wanneer ze in een bed in het 
ziekenhuis liggen. Een van 
de mooiste dingen vind ik de 
palliatieve zorg, mensen bege-
leiden in het laatste stuk van 
hun leven. 

Als echte Zeeuwse (van de
overkant, al is Zuid-Beveland
natuurlijk eigenlijk de over-
kant) was er weinig twijfel dat
ik zou gaan wonen en werken
in deze provincie, en zo zijn
mijn man en ik ruim twee jaar
geleden in Kloetinge neer-
gestreken. Hier wonen we 
samen met ons zoontje. 

Vitaal zijn is voor mij kunnen 
doen wat je wil, en dat je 
lichaam en geest dan mee-
werken. Voor mij zit dat in 
gezond én lekker eten, samen-
komen met vrienden en regel-
matig bewegen. Ik rij een keer 
per week paard in Hoedekens-
kerke, ga regelmatig wandelen 
tijdens de lunchpauze en verder 
houd ik van verschillende spor-
ten zoals snowboarden, duiken 
en zwemmen. In de geschikte
seizoenen doe ik dat zo vaak
als het lukt, met twee artsen
met bijbehorende diensten en
een jong kindje in huis. Verder
geniet ik vooral enorm van het
opvoeden van ons zoontje. 
Die heeft zoveel energie dat 
ik daardoor ook wel aan mijn 
beweging kom! 

“Wat ik zo leuk vind aan het huisartsenvak is 
  de langdurige band die je met patiënten opbouwt”
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“In balans zijn is een kunst”

Onno Veerhoek
• Leeftijd: 33 jaar 
• Geboren te Krabbendijke
• Woonachting in Goes
•  Getrouwd met Joyce, 

samen een dochtertje
Yasmijn (1 jaar)

In gesprek met...

Onno Veerhoek 
Huisarts , locatie Ovezande 

Sinds 1 mei 2021 ben ik 
huisarts bij het Huisartsen-
team Zorg op Zak. Ik heb op 
de locaties ’s-Gravenpolder, 
’s-Heerenhoek en Ovezan-
de gewerkt. Op dit moment 
werk ik vast in Ovezande 
3 dagen in de week. 

Als huisarts sta je dicht bij de 
mensen, ik vind het waardevol 
om een relatie met patiënten 
op te bouwen en te kijken 
welke hulp ze nodig hebben. 
Daarnaast is huisarts zijn erg 
afwisselend; soms acute si-
tuaties, dan weer een plekje 
wegsnijden, dan een overleg 
met praktijkondersteuner over 
diabetes medicatie enzovoort. 
Het vak staat nooit stil en ik 
ben ook nooit uitgeleerd. 

Na het behalen van mijn 
diploma wist ik dat ik terug 
wilde gaan wonen en werken 
in Zeeland. Zeeland is mijn 
thuis: de rust, de ruimte, de 
polders, de zee, de stranden 
en mijn familie. 

In 2018 ben ik begonnen met 
werken in Oost-Souburg daar 
heb ik 2,5 jaar gewerkt, vervol-
gens een half jaar in Zierikzee 
en nu in de Zak van Zuid-Be-
veland. Als huisarts probeer 
ik goed te luisteren naar wat 
mensen zeggen, vervolgens 
het probleem te analyseren 
en een oplossing te zoeken. 
Als huisarts heb ik mij extra 
verdiept dmv cursussen in di-
abetes type 2, COPD en hart-
fi lmpjes beoordelen.

Het onderwerp van dit ma-
gazine is Vitaliteit. Vitaliteit 
betekent voor mij in balans 
zijn. In balans zijn is een kunst. 
Zelf probeer ik vitaal te blijven, 
door inspanning af te wisselen 
met ontspanning. Naast mijn 
werk, heb ik verschillende hob-
by’s. Deze hobby’s zorgen er-
voor dat mijn hoofd leeg raakt 
en dat ik in het moment kan 
zijn. Elke dag probeer ik piano 
te spelen (dit doe ik nu onge-
veer 5 jaar), al is het maar 15 
minuten. Het geeft mij rust en 
veel plezier. 

Een andere hobby van mij is 
kitesurfen, als klein jongetje 
was ik altijd met mijn vader en 
broertjes aan het vliegeren op 
het strand. Ik leerde iemand 
kennen die aan kitesurfen 
deed. Dat wilde ik natuurlijk 
ook leren, want het ziet er heel 
gaaf uit. De snelheid en de 
sprongen die er worden ge-
maakt, fantastisch! Vervolgens 
heb ik kitesurfl essen genomen 
aan het Noordzeestrand in 
Vrouwenpolder. De wind, de 
zee, het strand en het varen op 
het water, dit geeft mij een ge-
voel van vrijheid. Elke dag kijk 
ik naar de windvoorspellingen, 
plannen maken wanneer kan 
er weer gesurft worden. 

Als het niet waait, dan fi ets ik 
met regelmaat een rondje op 
de racefi ets/mountainbike 
door de zak. Fietsen vind ik 
rustgevend, heerlijk in de 
cadans en ondertussen naar 
de natuur kijken. Soms neem ik 
dan mijn verrekijker of camera 
mee om vogels te spotten. 
Vogels zijn hele mooie en 
kleurrijke dieren, ze houden 
ons mensen altijd in de gaten. 
De ijsvogel is mijn favoriet, 
soms ga ik speciaal naar de 
Biesbosch om ze te bekijken. 
Het is oefenen om ze goed 
in beeld te krijgen, belangrijk 
is om zo stil mogelijk te zijn 
en goed te luisteren of je de 
vogel hoort of ziet. Tijdens het 
vogels spotten ben ik altijd 
verwonderd over de pracht 
van de natuur. 

Als kleine jongen van 8 jaar 
was het mijn droom om dok-
ter te worden. Nadat ik mijn 
vwo-diploma behaald had 
aan het Buys Ballot College 
in Goes, wilde ik graag Ge-
neeskunde gaan studeren. In 
Nederland was dit een lotings-
systeem en helaas zat ik er 
nooit tussen. Daarom ben ik 
naar België gegaan. Daar is 

een toelatingsexamen de weg 
om op de opleiding te komen. 
Uiteindelijk is het mij gelukt om 
dit examen te halen.  

Aan de Universiteit Antwerpen 
heb ik de basisopleiding en 
de specialisatie huisartsen-
geneeskunde gedaan. Ik heb 
heel bewust gekozen voor het 
beroep huisarts. 

Fotograaf: Onno Veerhoek
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Wat gebeurt er met uw bloed?

Elk jaar verwerkt het Rotterdamse labo-
ratorium van Star-shl maar liefst twee mil-
joen bloedbuizen. Betrouwbaarheid en 
snelheid staan daarbij voorop. Want een 
uitslag moet niet alleen correct zijn maar 
liefst ook snel bekend zijn. Star-shl loopt 
met innovaties voorop in de ontwikkeling 
van laboratoriumtechnologie. Het splin-
ternieuwe laboratorium in Rotterdam is 
hier het treffende voorbeeld van. 

Digitale oplossingen
Stichting Star-shl is ontstaan uit een fusie 
van Star-MDC in Rotterdam en de SHL 
Groep in Etten-Leur. Een paar jaar ge-
leden startte de fusieorganisatie het 
project dat leidde tot het nieuwe inno-
vatieve laboratorium in Rotterdam. De 
belangrijkste eisen waren dat het lab op 
één locatie moest komen, dat de syste-
men het werk effi ciënter moesten maken 
en zoveel mogelijk aanvragen volledig 
automatisch verwerkt moesten kunnen 
worden.

Snelle uitslag
Inmiddels is dat allemaal gebouwd en 
staat er in Rotterdam een grotendeels 
gerobotiseerde onderzoeksstraat. In la-
boratoriumtaal noem je dat een “track”. 
Het is een soort lopende band waarop 
de bloedbuizen langs allerlei analy-
seapparatuur worden gestuurd. Denk 

Soms is het nodig dat de huisarts uw bloed laat onderzoeken. 
Dit onderzoek is soms nodig om erachter te komen wat de oorzaak 
van de klachten is. Of om te controleren of een behandeling 
geholpen heeft. Wanneer uw bloed is afgenomen, gaat dit naar 
het laboratorium van Star-shl. Dit is een van de modernste labs 
ter wereld. Uw bloed wordt hier veilig onderzocht met de nieuwste 
machines, volgens strenge normen en onder toezicht van hoog-
opgeleide laboranten.

aan onderzoekscomputers, sensoren, 
testapparatuur en scanners. Na de 
analyse worden de bloedbuizen ge-
koeld opgeslagen. In het laboratorium 
van Star-shl staat een track met een 
unieke samenstelling. Het is de grootste 
hogesnelheidstrack in Nederland en 
de eerste in Europa met twee aange-
sloten gerobotiseerde koelopslagsyste-
men met plek voor 70.000 buizen per 
systeem. Het zijn indrukwekkende cij-
fers, die ervoor zorgen dat Star-shl een 
hoge piekproductie kan opvangen. En 
vooral sneller hun laboratoriumonder-
zoek uitvoeren, waarbij ze in de mees-
te gevallen binnen een aantal uren 
de huisarts kunnen voorzien van een 
uitslag. Bovendien heeft Star-shl hier-
mee het aantal fouten teruggebracht 
doordat er zo min mogelijk menselijke 
handelingen nodig zijn.

Coronatests
In de afgelopen twee jaar heeft het 
nieuwe laboratorium zijn meerwaar-
de meteen bewezen. Al in maart 
2020 heeft Star-shl meegeholpen aan 
uitbreiding van de testcapaciteit op 
COVID-19 met duizenden tests per 
dag. In sneltreinvaart is samen met het 
RIVM deze extra capaciteit volgens 
strenge regels mogelijk gemaakt. En in 
mei volgde de mogelijkheid om ook 

Over Star-shl

Iedereen die bij ons komt, heeft vragen over 
gezondheid. Vragen die wij beantwoorden met 
betrouwbare medische diagnostiek. Achter elke 
diagnose schuilt een persoonlijk verhaal. Daarom 
geloven wij dat elke vraag onze speciale aandacht 
verdient voor een helder en betrouwbaar antwoord.

We zijn gespecialiseerd in laboratoriumonder-
zoek van bloed, urine en ontlasting. Ook voeren 
we beeldvormend- en functieonderzoek uit zoals 
echo’s, röntgen- en oogfoto’s en doen we onder-
zoek naar hart- en longfuncties. Onze trombose-
dienst begeleidt jaarlijks ruim 30.000 patiënten bij 
het gebruik van antistollingsmiddelen. 

Onze locaties voor bloedafname en andere onder-
zoeken zitten verspreid over Zuidwest-Nederland en 
daardoor zijn we altijd dichtbij. En als het nodig is, 
komen we bij de mensen thuis. Medewerkers van 
Star-shl ondersteunen en adviseren professionals 
zoals huisartsen, verloskundigen en zorginstellingen. 
Onze ervaren praktijkondersteuners begeleiden in 
tal van huisartsenpraktijken patiënten met chroni-
sche aandoeningen.

bloed te testen op een eerder doorge-
maakte COVID-19-infectie, waarbij het 
afweersysteem van het lichaam anti-
stoffen heeft aangemaakt. Dat leverde 
belangrijke informatie op voor zowel 
patiënten als zorgprofessionals.
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In gesprek met...

Sabine Ouwehand
Huisarts in opleiding, locatie ‘s Heerenhoek

Hi! Ik ben Sabine Ouwehand en 
werk sinds september in de Zorg op 
Zak als 1e jaars huisarts in opleiding. 
Hierbij word ik opgeleid door dokter 
Ingelse, ben ik aanwezig op maan-
dag/donderdag/vrijdag en werk ik 
voornamelijk in ‘s Heerenhoek.

“Als je eenmaal de top hebt bereikt, 
 gee�  dit een enorme boost en voldoening”

Eerst even iets meer over 
mijzelf...
In 2018 ben ik afgestudeerd 
als arts aan het Erasmus MC. 
Na mijn afstuderen twijfelde ik 
of ik kinderarts of huisarts wilde 
worden en heb ik gewerkt als 
arts bij de kindergeneeskunde 
in Delft. Ik werkte hier met 
veel plezier, maar miste ik de 
laagdrempelige begeleiding 
van patiënten dichter bij huis, 
de band die je opbouwt door 
patiënten vaker terug te zien, 
en merkte dat ik als arts liever 
allerlei verschillende klachten 
behandel dan slechts een of 
enkele ziektebeelden als spe-
cialist (generalist vs specialist). 
Nadat ik de knoop had door-
gehakt om huisarts te worden, 
heb ik ervaring opgedaan als 
arts op de COVID-afdeling en 
spoedeisende hulp. 

Sinds mijn studie woon ik in 
Rotterdam, waar ik momen-
teel samen met mijn vriend 
(en handige vader) ons jaren 
‘30 appartement opknap. 
Oorspronkelijk kom ik uit 
Pijnacker een dorp tussen
Rotterdam en Den Haag. 

Hoe kom ik dan in de Zak van 
Zuid Beveland terecht zul je je 
misschien afvragen?
Eigenlijk komt dit omdat de 
opleidingsplekken worden 
verloot en zo werd ik geplaatst 
in Zeeland. Ik ben erg blij met 
mijn plek, leer veel van de 
ervaring van dokter Ingelse en 
geniet ervan om een platte-
landsdokter te zijn. Daarnaast 
vind ik het interessant om te 

mogen ervaren wat een inno-
vatieve organisatie als de Zorg 
op Zak te bieden heeft; door 
meer samen te werken, meer 
mogelijkheden en expertise 
voor de patiënt.

Wat betekent vitaal zijn voor 
mij? 
Lichamelijke en geestelijke 
vitaliteit gaan voor mij hand in 
hand. Ik merk dat wanneer ik 
fysiek fi t ben, ik ook meer ac-
tief ben in mijn werk en sociale 
leven. Zeker met het toch wel 
zittende beroep als huisarts en 
de autoritten die ik nu maak. 
Ik probeer momenten in mijn 
agenda vrij te houden voor 
sporten, anders komt het er 
niet van, en probeer dagelijks 
te wandelen (al is het maar 
een klein blokje om). 

Een van de sporten die ik 
graag beoefen is hardlopen. 
Ik ben hiermee begonnen 
tijdens mijn studie, omdat 
het lekker tijdseffi ciënt is, je 
dit overal kunt doen en ook 
bij koud weer prima te doen 
is. Het opbouwen kan zwaar 
zijn, maar als je eenmaal de 
smaak te pakken hebt, wordt 
het een (gezonde) verslaving. 
Mijn favoriet is om op vakan-
tie (en ook in Zeeland na een 
werkdag!) de omgeving al 
hardlopend te verkennen. Ik 
heb in 2019 de marathon van 
Rotterdam gelopen, wat een 
enorm gave ervaring was en 
ik best trots op ben. Het jaar 
daarna had ik even genoeg 
hardgelopen en ben ik over-
gegaan op fi etsen. 

Fietsen doe ik vooral in de 
lente en zomerperiode wan-
neer het zonnetje schijnt (een 
echte mooi-weer-fi etser dus). 
Het liefst samen met mijn fi tte 
vader, waar ik even achter 
kan gaan hangen als mijn be-
nen niet meer kunnen. 

Traditie
Wij hebben ook een jaarlijkse 
traditie om te mountainbiken 
in de bergen in Oostenrijk. 
Daar waar wij in de winter 
skiën op de pistes, fi etsen wij 
omhoog in de zomer. De berg 
op fi etsen is echt een uitput-
tingsslag en altijd een psy-
chische strijd met jezelf, maar 
als je eenmaal de top hebt 
bereikt, geeft dit een enorme 
boost en voldoening. 

Verder vind ik het fi jn om als 
afwisseling groepslessen te 
volgen, omdat je hierbij vaak 
je hele lichaam traint en ik 
het prettig vind dat iemand 
anders zegt wat ik moet doen. 
Hierbij zijn spinnen, HIIT en 
bodypump mijn favoriet. 

Ik kan iedereen aanraden om 
op zijn/haar manier in bewe-
ging te blijven: het kost tijd en 
energie, maar het geeft ook 
weer meer energie en ont-
spanning! 
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Wist u dat…

De assistentes op een gemiddelde maandag-

ochtend wel 400 telefoontjes opnemen. U 

kunt hierom beter de maandagochtend ver-

mijden als u geen dringende vraag heeft.

De assistentes aan de telefoon hun 
vraag, waarom u belt, niet stellen uit 
nieuwsgierigheid of bemoeizucht, 
maar om een adequate inschatting te 
kunnen maken wat er met uw hulp-
vraag dient te gebeuren.

Op www.huisartsenteamzorgopzak.nl heel veel informatie over onze organisatie is na te lezen. Ook de laatste nieuwtjes kondigen wij hier aan.

Wij ook een Facebookpagina 

(Huisartsenteam Zorg op Zak)  en 

Instagram-account (zorgopzak) 

hebben.

Doordat alle artsen, physician as-sistants en praktijkondersteuners zeer intensief samenwerken, er geen verdeling is van patiënten. Tij-dens vakantie of afwezigheid van één van de huisartsen, geeft dit de mogelijkheid dat huisartsen naad-loos taken en werkzaamheden van elkaar kunnen overnemen.

Wist u dat de meeste verwijzingen digi-
taal worden verstuurd? U hoeft daardoor 
geen verwijsbrieven meer op te halen op 
de praktijk.

Wist u dat wij binnenkort weer gaan starten met een patiëntenportaal. Met een patiën-
tenportaal kunt u online veel zaken regelen. Onder andere digitaal een afspraak ma-
ken bij uw huisarts of uw physician assistant. Hiervoor hebben wij uw emailadres en 
06-nummer nodig. Indien nog niet bekend of als deze veranderd is, graag uw actuele 
gegevens mailen naar info@uwzorgopzak.nl. Natuurlijk blijven wij ook gewoon per 
telefoon bereikbaar en kunt u een afspraak op de praktijk krijgen als dat nodig is. Wij 
hopen in het najaar meer informatie te kunnen geven over het patiëntenportaal.

Dat het bij de herhaalrecepten uitsluitend 
gaat om medicijnen die u vast gebruikt en 
dus niet om medicatie voor aandoeningen 
uit het verleden of nieuwe medicijnen.

Wanneer u verhinderd bent om een afspraak 

op de praktijk na te komen, van u verwacht 

wordt dat u de afspraak zo snel mogelijk 

(telefonisch) afzegt. Doet u dit niet, dat 

wordt een zogenoemd ‘no show’-tarief in 

rekening gebracht. Dit wordt niet vergoed 

door uw zorgverzekeraar.

De huisarts het spreekuur ingedeeld 

heeft in blokken van 10 minuten, waar-

bij hij/zij hooguit 2 (kleine) klachten 

kan afhandelen en eigenlijk rekent op 

één klacht per 10 minuten.

De huisarts geen rekening kan houden met 
het feit dat meegekomen gezinsleden, zonder 
aparte afspraak in datzelfde spreekuurcon-
tact, ook nog gezien willen worden. De tien 
minuten voor een consult zijn zo voorbij en 
we proberen de uitloop te minimaliseren.

Onze praktijk beschikt over meerdere diagnos-tische mogelijkheden, zoals een ECG-aparaat, longfunctieonderzoek apparaat, doppler voor vaatonderzoek, audiometer voor gehoortesten, 24-uurs bloeddrukmeter en een dermatoscoop voor microscopie van huidafwijkingen en moedervlekken. Veel van deze onderzoeken worden door de doktersassistenten of praktijk-ondersteuners uitgevoerd.

U tevens bij ons terecht kunt voor verrichtingen 
zoals wondbehandelingen, kleine chirurgische in-
grepen (zoals verwijderen van verdachte moeder-
vlekken, vetbulten, hechten van wonden), injecties 
in pijnlijke gewrichten en pezen, enkels tapen etc. 
Verder zijn wij ervaren in het plaatsen van spiralen 
of implantatiestaafjes voor anticonceptie.

De praktijklokatie ’s Heerenhoek en Hansweert zijn 

in de schoolvakantieperiodes (gedeeltelijk) gesloten 

is voor artsenzorg, vanwege tekort aan zorgpersoneel. 

Wij doen ons uiterste best de benodigde zorg te leveren 

in Ovezande, echter niet dringende medische vragen 

zullen dan wellicht pas na deze schoolvakantieperiode 

behandeld worden. 
Vanaf zaterdag 24 juli tot en met zondag 22 augustus is 

de locatie ’s Heerenhoek gesloten voor medische zorg, 

de apotheek is wel geopend.

Onze doktersassistentes en apothe-kersassistentes ook beroepsgeheim hebben.
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Wie is wie

Wie is wie
Wie is wie

Wie is wie Wie is wie

‘s-Heerenhoek OvezandePieter Ingelse
huisarts

Margriet Bogaerts-
Samama
huisarts

Theo Theune
huisarts

Onno Veerhoek
huisarts

Sharon
doktersassistente

Sanne
doktersassistente i.o.

Ankie
doktersassistente en 
apothekersassistente

Carry
doktersassistente en 
apothekersassistente

Frencis
apothekersassistente

Jessica
doktersassistente

Anne
dokters- en apothekers-
assistente

Natascha
dokters- en apothekers-
assistente

Jacolien
doktersassistente

Corina
apothekersassistente

Gwen
doktersassistente

Jolanda
praktijkondersteuner 
Somatiek

Anita
praktijkondersteuner 
Somatiek

Angelique
praktijkondersteuner 
Somatiek

Els
interieur verzorgster

Leo
bezorger

Toob
bezorger

Arianne
interieur verzorgster

??

Huisartsenteam Zorg op Zak
‘s-Heerenhoek - Ovezande - ‘sGravenpolder - Hansweert
Apotheekhoudend

Majorie Pieterse
huisarts

Huub Pieterse
huisarts

Kea
praktijkondersteuner 
GGZ

Voor onze praktijklokatie in ’s-Gravenpolder zijn 
we op zoek naar een Interieurverzorger. De praktijk 
in ’s-Gravenpolder wordt elke avond schoon-
gemaakt door twee interieurverzorgers per avond. 

Het team bestaat uit 5 collega’s die samen de 
diensten van 2 uur per avond verdelen. We zoeken 
iemand die elke vrijdagavond 2 uur komt werken 
en vaste invaller is bij afwezigheid van collega’s. 
Het invallen wordt uiteraard in goed overleg ge-
pland met het team.

Bent u geïnteresseerd of wilt u meer informatie? 
Bel dan naar onze praktijkmanager Marijke van 
Sluijs: 06 41269282

Wilt u ook werken bij 
Huisartsenteam Zorg op Zak?

Wij zijn op zoek naar een 
enthousiaste, collegiale en fl exibele 

INTERIEURVERZORGER
Locatie ’s-Gravenpolder 
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‘s-Gravenpolder

Hansweert

Willem-Jan  
Kronenberg
huisarts

Dieneke van der 
Tempel
huisarts

Wouter van Werkum
huisarts

Monique Lommers
huisarts

Esther Hoven
physician assistant

Janouk
apothekersassistente

Bernarda
doktersassistente

Lucinda
doktersassistente

Cobi
doktersassistente en 
bloedafname assistente

Kim
doktersassistente

Satenik
doktersassistente

Diana
apothekersassistente

Marieke
apothekersassistente

Mariëlle
doktersassistente

Marijke
apothekersassistente

Loes
doktersassistente

Thoke
doktersassistente

Esther
doktersassistente

Hilde
apothekersassistente

Eveline
doktersassistente

Dorien
praktijkondersteuner 
Jeugd & Gezin

Cobie
bloedafname assistente

Eline
praktijkondersteuner 
Ouderenzorg & Somatiek

Heleen
praktijkondersteuner 
GGZ

Petra
praktijkondersteuner 
Ouderenzorg & Somatiek

Els
praktijkondersteuner 
GGZ

Carla
praktijkondersteuner 
Somatiek

Mieke
fi nanciële administratie

Marijke
praktijkmanager

Ewin
praktijkmanager

Hans
bezorger

Gerrit
bezorger

Greet
interieur verzorgster

Suzette
interieur verzorgster

Corrie
interieur verzorgster

??

Debbie Schoe
physician assistant

Amy
doktersassistente

Kaisa
interieur verzorgster

AnneRinske
praktijkondersteuner 
GGZ

Anja
fi nanciële administratie

Aycel
interieur verzorgster



Analyse van meer dan
2 miljoen bloedbuisjes per jaar

Wat gebeurt er met uw bloed?

www.star-shl.nl

Uw huisarts heeft u doorverwezen naar Star-shl 
voor bloedonderzoek

Bij Star-shl worden één of meerdere buisjes
bloed bij u afgenomen

De buisjes krijgen een sticker zodat we weten
dat het materiaal van u is

De buisjes komen in een rekje en gaan dan
in een transport box

Deze transportbox wordt opgehaald door 
een koerier en gaat naar ons laboratorium

In het laboratorium wordt uw materiaal onderzocht
door onze analisten

De uitslag van het onderzoek wordt digitaal aan uw
huisarts verzonden zodat hij of zij deze kan bekijken

U en uw huisarts hebben vervolgens contact 
over de uitslagen

star-shl laboratoriu




