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de ass is tentes 

De centrumassistentes zijn de gastvrouwen 

van het gezondheidscentrum. Zij ontvangen 

u aan de balie, wijzen u de weg in het gezond-

heidscentrum en staan u als eerste te woord 

wanneer u met de praktijk belt. Maar dat is niet 

het enige wat zij doen. 

De assistentes houden ook eigen spreekuur en 

doen verrichtingen in het laboratorium. Dit is 

een hele leuke en uitdagende aanvulling op de 

bureau- en telefoontaken, het zorgt voor afwis-

seling en zo is voor de assistente geen dag het-

zelfde. Daarnaast ontlasten ze op deze wijze de 

spreekuren van de huisartsen, zij  hoeven zo 

niet alles zelf te doen. 

Het spreekuur van de assistentes wordt gevuld met 
verschillende afspraken. Ze stippen wratten aan met 
vloeibare stikstof, testen het gehoor, maken hartfilmpjes 
en koppelen 24-uurs bloeddrukmeters en hartritmekastjes 
(holterfoon) aan. Sommige assistentes maken ook 
baarmoederuitstrijkjes in het kader van het bevolkings-
onderzoek of geven inhalatie-instructies aan patiënten 
met longmedicatie. www.assennoord.nl
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Naast het eigen spreekuur is er ook een laboratorium-
dienst. In het laboratorium meet de assistente bloeddruk-
ken, geeft injecties, neemt bloed af voor onderzoek, 
onderzoekt urines op blaasontsteking of zwangerschap, 
tapet enkels in, verzorgt wonden, verleent eerste hulp bij 
ongelukken en assisteert de huisarts bij kleine ingreepjes.

Zowel het eigen spreekuur als de laboratoriumdienst 
 worden onder verantwoordelijkheid van de huisartsen 
gedaan. Er zijn protocollen en afspraken gemaakt over 
hoe bepaalde handelingen gedaan moeten worden en 
wanneer de assistente de huisarts direct moet inlichten. 
Van elke (be)handeling die de assistente doet, maakt zij 
een kort verslag in het dossier van de patiënt. De huisarts 
leest deze verslagen en accordeert ze. Zo is de huisarts 
altijd op de hoogte van hoe het met de patiënt gaat.

Het spreekuur en de laboratoriumdienst worden elke dag 
door een andere assistente gedaan. Zo worden vaardig-
heden niet verleerd en hebben alle assistentes een 
afwisselende baan. Regelmatig volgen de assistentes ook 
cursussen om op de hoogte te blijven van belangrijke 
ontwikkelingen in het vak en het optimaal houden van 
hun kennis en vaardigheden. 
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Mijn Gezondheid .net
digitale informatie
en communicatie met 
uw huisartsenpraktijk
De huisartsenpraktijk van gezondheidscentrum 

Assen-Noord gaat binnenkort werken met een 

zogenaamde patiëntenportaal: 

Mijngezondheid.net

Als het zover is ontvangt u uitgebreide informatie 

over de mogelijkheden die u als patiënt heeft om 

informatie op te zoeken en om zelf zaken te rege-

len met de huisartsenpraktijk, bijvoorbeeld het 

bestellen van herhaalmedicatie of het vragen van 

E-consult. Hieronder alvast informatie over wat u 

kunt verwachten van deze nieuwe mogelijkheid 

die de huisartsenpraktijk biedt. 

Uw eigen zorgdossier 
MijnGezondheid.net is uw persoonlijke zorgdossier op 
internet en biedt u de mogelijkheid gezondheidszaken 
makkelijk en snel te regelen. Uw huisarts geeft u online 
inzage in een deel van uw dossier. Verder kunt u op het 
portaal eerder voorgeschreven medicijnen bestellen, voor 
sommige klachten zelf een afspraak plannen in de agenda 
van uw zorgverlener en een e-Consult aanvragen. Ook 
vindt u op MijnGezondheid.net betrouwbare informatie 
over uw medicijnen en aandoeningen.

Medisch dossier
Een overzicht van de gezondheidsklachten en aandoenin-
gen waarvoor u onder behandeling bent en die bekend 
zijn bij uw huisarts. 

Medicijnen 
Alle medicijnen waarvan de huisart weet dat u ze gebruikt. 
Door uw zorgverleners geregistreerde overgevoeligheden 
en aandoeningen waardoor het gebruik van bepaalde 
medicijnen onverstandig kan zijn, staan ook vermeld. 

Onderzoeksresultaten 
De huisarts kan onderzoeksresultaten beschikbaar stellen 
via MijnGezondheid.net en daar een uitleg bij plaatsen. 
Bijvoorbeeld de resultaten van bloed- of urineonderzoek. 

Medisch dagboek 
Bent u bijvoorbeeld voor rugklachten onder behandeling 
bij een fysiotherapeut of gebruikt u medicijnen zonder 
recept, dan kunt u dit toevoegen aan uw gegevens op 
MijnGezondheid.net. Zo houdt u zicht op uw gezondheid. 
Deze informatie is niet zichtbaar voor uw huisarts. 

Betrouwbare informatie over medicijnen 
en ziekten 
Op MijnGezondheid.net kunt u in alle rust en in begrijpelijk 
Nederlands nalezen wat een nieuw voorgeschreven medi-
cijn doet en welke behandeling bij de aandoening. Er wordt 
gebruikgemaakt van betrouwbare informatie, opgesteld 
door het Nederlands Huisartsen Genootschap. 

Daarnaast kunt u zelf ook zaken regelen, zoals het aanvra-
gen van een E-consult. Hoewel deze mogelijkheid nu ook 
al wordt aangeboden, is de nieuwe manier veiliger en 
wordt u privacy beter gewaarborgd. 

Zodra deze nieuwe mogelijkheid beschikbaar komt brengen 
wij u hiervan op de hoogte. 
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Even voorste l len : 

Jan Pieter Kiers 

Sinds 1 december 2014 ben ik bij dokter Van Dijk begon-
nen aan het derde en tevens laatste jaar van mijn oplei-
ding tot huisarts. Mijn vorige huisartsenstage heb ik 
gedaan in Groningen in een huisartspraktijk met één huis-
arts en twee assistentes. Deze praktijk is dus qua drukte 
even wennen gezien er niet alleen veel meer huisartsen 
en assistentes zijn, maar ook andere beroepsgroepen zoals 
fysiotherapeuten en logopedisten. Wel is er een erg 
gemoedelijke en gezellige sfeer en is onderling overleg 
snel en goed mogelijk. 

Zelf ben ik geboren in Gelderland, maar ben ik vanaf mijn 
1e jaar opgegroeid in Drenthe waardoor ik mij helemaal 
thuis voel in Assen en denk goed op één lijn te zitten met 
zijn inwoners. Ik heb mij gevestigd in het mooie dorp 
Roden waar ik samenwoon met mijn vriendin. Mijn oplei-
ding tot basisarts heb ik gevolgd aan de universiteit van 
Groningen waar ik in 2012 ben afgestudeerd. Daarna ben 
ik gaan werken als zaalarts op de afdeling interne genees-
kunde in het Medisch Centrum Leeuwarden en later op de 
afdeling cardiologie in het Martini ziekenhuis Groningen. 
De keuze voor huisarts was voor mij redelijk eenvoudig 
gemaakt, omdat ik veel voldoening haal uit de interactie 
met mensen (van jong tot oud) en daarnaast van de per-
soonlijke hulpverlening. Dit gecombineerd met medische 
kennis maakt het tot een ideaal vak. Op 1 december 2015 
hoop ik mijn opleiding tot huisarts te hebben afgerond. 
Tot die tijd valt er voor mij nog veel te leren in de praktijk. 
Ik hoop voor u het komende jaar een plezierige huisarts te 
kunnen zijn. Tot ziens op de praktijk of bij u thuis.  

foto: Joke xxxxx

Afscheid 
Joke Been 
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foto: Jan Pieter Kiers

Na iets meer dan 24 jaar, heb ik op 28 november jl. 
afscheid genomen van mijn administratieve baan en van 
mijn lieve collega’s van het Gezondheidscentrum Assen-
Noord.

Het kantoor van de administratie vind je in de rechter 
 vleugel van het gebouw. Daar zit nu Aafke Storm aan mijn 
bureau, ze werkt daar samen met Greetje Schipma van de 
financiële administratie. Naast het kantoor bevindt zich de 
kamer van manager, Marijke Blommendaal.

Voor de meeste lezers van het krantje Gezond om Noord, 
ben ik niet een bekend gezicht geweest. In principe hield ik 
me bezig met administratieve taken zoals: opdrachten van 
het management uitwerken, personeelszaken, notuleren, 
archiveren en post. Als er iets stuk was, gaf ik opdracht om 
het te laten repareren en ik had contacten met verschillen-
de leveranciers. Een heel erg gevarieerde taak, die ik in 
18 uren per week kon klaren!

Ik heb altijd met heel veel plezier gewerkt in Assen-Noord. 
Toen ik begon in augustus 1989 was het kleinschaliger dan 
nu. In de loop van de tijd is er meer personeel en een 
manager bij gekomen, zijn er kamers bijgebouwd en 
 kwamen er meer disciplines. Het gezamenlijk werken, 
korte lijnen en met heel veel inzet iets bereiken voor de 
patiënten/cliënten stond en staat altijd centraal. Ook de 
administratie is altijd betrokken bij projecten en de uitwer-
king daarvan. Ik heb altijd het gevoel gehad dat we er ook 
bij hoorden en daardoor werd ik ook gemotiveerd om mijn 
werk zo goed mogelijk te doen in het belang van de 
bezoekers van Assen-Noord.

Mijn afscheidsfeest is groots gevierd met collega’s en oud 
collega’s. In mijn afscheidsspeech heb ik gezegd dat ik 
geen afscheid neem maar dat ik een bijzondere periode 
afsluit. Het was moeilijk om mijn plaats te verlaten na 
zoveel jaren, maar het is tijd voor de jongere generatie! 
Ik ben trots dat ik één van Assen-Noord ben geweest en 
dat ik mocht werken met zoveel lieve en gedreven mensen. 

foto: Dagmar Drenth
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Even voorste l len : 
de nieuwe ‘Joke’
Via deze weg wil ik mij voorstellen als de nieuwe ‘Joke’, 
ofwel de nieuwe secretaresse van Gezondheidscentrum 
Assen-Noord. Waarschijnlijk kent u mij al wel omdat ik ruim 
acht jaar geleden hier ben begonnen als stagiaire dokters-
assistente (‘die rooie’) en daarna ben blijven werken als 
centrumassistente. Ondertussen ben ik weer blond gewor-
den, heb ik twee kinderen gekregen en begon het bij mij te 
kriebelen. Ik wilde wat meer administratieve werkzaamhe-
den verrichten. Toen duidelijk werd dat Joke eind 2014 met 
pensioen zou gaan, was het voor mij een logische stap om 
haar werkzaamheden over te nemen. 
Daarnaast neem ik een aantal PR-communicatie- en P&O 
taken op mij. Ik ben erg blij dat het gezondheidscentrum 
mij de kans en het vertrouwen heeft gegeven om mij op 
een ander vlak te gaan ontwikkelen. Daarbij komt dat ik op 
deze manier geen afscheid heb hoeven nemen van mijn 
collega’s en dat vind ik toch wel erg fijn!

Aafke Storm-Jager, secretaresse

Mijn naam is Aafke de Lange. Vanaf december hebben jullie 
me kunnen ontmoeten in het gezondheidscentrum, waar 
ik mijn laatste jaar van de huisartsenopleiding doe. 

In 2010 ben ik afgestudeerd als basisarts en daarna heb ik 
ruim een jaar bij de kindergeneeskunde van het Martini 
ziekenhuis in Groningen en vervolgens een jaar bij de 
spoedeisende hulp van ziekenhuis de Tjongerschans in 
Heerenveen gewerkt. Maart 2013 ben ik met de huisartsen-
opleiding begonnen.
Ik ben 30 jaar en woon samen met mijn vriend in Groningen 
en eind april verwachten we ons eerste kindje. Dit betekent 
dat ik vanaf half maart tot half juli met verlof zal zijn. Tot nu 
toe verloopt de zwangerschap goed en het is nog een 
 verrassing of het een jongetje of meisje zal worden.
Mijn opleider is dokter Barla. Dit betekent dat ik vooral zijn 
patiënten zie, maar ook anderen kunnen mij zo af en toe 
tegen komen. Wellicht tot ziens!

Mijn naam is Paulien Germs en ik ben sinds 1 juli werkzaam 
als doktersassistente bij Gezondheidscentrum Assen-Noord. 
Ik werk hier met veel plezier. Als doktersassistente kunt u 
mij aan de telefoon krijgen, maar ook aan de balie of het 
laboratorium tegenkomen. Ik ben werkzaam in het gezond-
heidscentrum op maandag, woensdag en vrijdag. 
 
Voordat ik doktersassistente ben 
geworden heb ik eerst de opleiding 
Voeding & Diëtetiek gedaan en daar-
na de opleiding tot 
Doktersassistente. Ik woon samen 
met mijn vriend in Ten Boer en help 
hem in mijn vrije tijd veel met zijn 
eigen bedrijf, met onder andere het 
verkopen van oliebollen. Ik vind het 
erg leuk om paard te rijden en ik heb 
dit voordat ik begon te studeren/ 
werken erg fanatiek gedaan. 

Even voorste l len : 
Dagmar Drent
Mijn naam is Dagmar Drent en ik ben op 1 juli 2014 begon-
nen als centrum-assistente bij Gezondheidscentrum Assen-
Noord. Mijn achternaam is Drent en ik voel me helemaal 
thuis in de provincie Drenthe! U kunt mij treffen aan de 
balie, aan de telefoon of in het laboratorium. Ik ben aanwe-
zig op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag. 
Mogelijk heb ik u al gesproken in de afgelopen maanden. 

Voordat ik in het Gezondheidscentrum kwam werken heb 
ik gewerkt in een apotheekhoudende huisartsenpraktijk en 
op de huisartsenpost in de provincie Friesland. Ik heb een 
grote passie voor de huisartsenzorg. 
Momenteel ben ik woonachtig in Donkerbroek, maar ik 
heb (samen met mijn vriend) begin dit jaar een huis 
gekocht in de stad Groningen. Er gaat een periode van 
klussen en verhuizen aanbreken.
Mijn hobby’s zijn wandelen en koken. Verder vind ik het erg 
leuk om in mijn vrije tijd ‘oude’ meubels op te knappen. 

Even voorste l len : 
Aafke de Lange 

Even voorste l len : 
Paulien Germs 

foto: Paulien Germs
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 Van overheid
naar gemeente

veranderingen 
in de zorg

Er is veel te doen over alle veranderingen op 

het gebied van zorg en ondersteuning. Dat 

heeft alles te maken met de extra taken van de 

gemeente. Zo is de gemeente nu verantwoor-

delijk voor de voormalige AWBZ-taken als dag-

besteding, begeleiding, logeren en begeleid 

wonen. Verder gaat de gemeente nu over alle 

hulp aan kinderen en gezinnen. Dat varieert 

van informatie en advies tot en met gedwon-

gen opname. Wat merkt u daarvan als inwoner 

van Assen?

WMO 2015
Een van de grote veranderingen is dat inwoners die een-
voudige hulp bij het huishouden kregen vanuit de WMO 
dit zelf moeten gaan regelen. Deze maatregel gaat op 1 
mei a.s. in. Voor dit schoonmaakwerk denkt de gemeente 
dat u een beroep kunt doen op familie of vrienden. De 
praktijk zal vooral zijn dat u zelf betaalde hulp moet 
inschakelen. Mensen met een laag inkomen kunnen hier-
voor een vergoeding krijgen. Voor mensen met een hoger 
inkomen is er tijdelijk de Huishoudelijke Hulp Toeslag. 
Hiermee betaalt u een lager tarief voor hulp. Uitgebreide 
hulp is alleen mogelijk voor mensen die hun eigen hulp 
niet meer kunnen organiseren; bijvoorbeeld vanwege 
dementie of een geestelijke beperking.

Veel mensen die dagbesteding of begeleiding vanuit de 
AWBZ hebben houden voorlopig deze ondersteuning. Wel 
krijgt u dan in de loop van dit jaar een uitnodiging van de 
gemeente om eens te komen praten of deze vorm van 
ondersteuning nog nodig is. U krijgt daarvan ruim van te 
voren bericht. Zo kunt u zich goed voorbereiden. 

Met de nieuwe WMO vraagt u niet langer een voorziening 
zoals een traplift of rolstoel aan. U hoeft alleen uw pro-
bleem te melden aan het Inwonersplein van de gemeente. 
Bijvoorbeeld als u moeite heeft met zelfstandig wonen of 
reizen. Een medewerker onderzoekt vervolgens samen 
met u wat uw problemen zijn. Dan blijkt ook wat u zelf 
kunt doen en in hoeverre u ondersteuning nodig heeft. 
Samen bekijkt u welke oplossing het beste bij u past.

In het voorjaar van 2013 hebben wij u geïnformeerd 
over de begrippen EPD en LSP. EPD staat voor 
Elektronisch Patiënten Dossier en LSP betekent 
Landelijk Schakel Punt. Met EPD en LSP wordt in feite 
hetzelfde bedoeld maar beide termen worden vaak 
door elkaar gebruikt. 

De huisartsen in het gezondheidscentrum zijn inmiddels 
ook aangesloten op het LSP en met uw toestemming is 
het mogelijk dat uw medische gegevens kunnen worden 
ingezien door andere zorgverleners. 
Door een ongeluk of een onverwachte ziekte, kunt u 
terechtkomen bij een onbekende zorgverlener (bijv. de 
huisartsenpost). Om u de juiste zorg te kunnen geven, is 
het belangrijk dat de zorgverlener een goed beeld heeft 
van uw medische situatie.

Altijd uw gegevens snel bij de hand
Zorgverleners maken daarom gebruik van het LSP om 
elektronisch medische gegevens te delen. Via het LSP 
kunnen zij de belangrijkste gegevens uit uw huisarts-
dossier opvragen én een overzicht van de medicijnen 
die u gebruikt. Ook eventuele allergieën zijn erg 
belangrijk. Zo hebben zij alle belangrijke informatie 
over uw gezondheid op elk moment snel bij de hand. 

Alleen met uw toestemming
Uw gegevens worden alleen uitgewisseld als u hiervoor 
toestemming heeft gegeven aan uw huisarts en/of 
apotheek. 

U regelt uw toestemming door een ingevuld en onder-
tekend toestemmingsformulier in te leveren bij de balie. 
Het formulier kunt u bij de balie in het gezondheids-
centrum vragen. Ook vindt u dit formulier op onze 
website, onder het menu-item ‘ik geef toestemming’. 
U kunt uw toestemming ook online regelen via de 
 website www.ikgeeftoestemming.nl.

In de folder ‘Uw medische gegevens elektronisch 
delen? Alleen met uw toestemming!’ vindt u uitgebrei-
de informatie. Deze folder kunt u in het gezondheids-
centrum meenemen en u vindt het op de website 
www.vzvz.nl/informatiepunt. 
Voor vragen en meer informatie kunt u ook telefonisch 
contact opnemen met het Informatiepunt voor 
Zorgcommunicatie, telefoon 070 317 34 56.
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gegevens 
elektronisch delen? 
Alleen met uw 
toestemming!
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Gezonde 
websi tes .n l 

Jeugd
De meeste kinderen en gezinnen zullen nog weinig merken 
van de verandering; iedereen die vorig jaar zorg of een 
indicatie voor zorg had, houdt passende zorg in 2015. 
Lopende behandelingen kunnen ze gewoon afmaken. 
Als de problemen blijven of wanneer er nieuwe problemen 
zijn, kan een nieuwe indicatie nodig zijn. U kunt daarvoor 
naar uw huisarts, maar sinds 1 januari kan dit ook via het 
Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). 

U vindt de professionals van het CJG in uw directe omge-
ving. Bijvoorbeeld in het consultatiebureau (in ons gezond-
heidscentrum) of op de school van uw kinderen. Dat past 
bij het uitgangspunt van de nieuwe jeugdhulp om zorg en 
ondersteuning in de buurt van kinderen te organiseren. De 
lijnen tussen scholen en het CJG zijn kort. Daardoor komen 
problemen eerder aan het licht en worden ze sneller opge-
pakt. Op die manier is verwijzing naar specialistische zorg 
minder vaak nodig. Ook dat is een uitgangspunt van de 
nieuwe jeugdhulp.

Verder blijft het CJG de vertrouwde bron van informatie 
met betrekking tot vragen over opvoeden en opgroeien. 
Digitaal, telefonisch of tijdens een van de spreekuren. Ook 
in Gezondheidscentrum Assen-Noord kunt u terecht voor 
het spreekuur van het CJG.

voedingenkankerinfo.nl
Op deze website worden vragen beantwoord over voe-
ding en de preventie van kanker, voeding rondom de 
behandeling van kanker en voeding ná de behandeling 
van kanker. Deze antwoorden zijn geformuleerd op basis 
van de beschikbare wetenschappelijke literatuur. De web-
site biedt ook de mogelijkheid een vraag te stellen aan een 
deskundige.
Dat roken, overgewicht, teveel zout en alcohol risicofacto-
ren zijn is bij de meesten wel bekend. En dat groente, fruit 
en genoeg bewegen goed voor je is. Maar hoe zit het met 
soja, groene thee, tomaat en voedingssupplementen en 
vitamines? Dat staat op deze website allemaal beschreven.

ikgeeftoestemming.nl
Deze website geeft de mogelijkheid om toestemming te 
geven voor het delen van uw eigen medische gegevens 
via het LSP, het Landelijk Schakel Punt. U kunt uw huisarts 
en apotheek via deze weg toestemming geven om in 
geval van nood belangrijke medische gegevens zoals 
chronische ziekten, medicatie en allergieën met andere 
huisartsen en apothekers beschikbaar te stellen. Uw eigen 
zorgverlener krijgt hiervan altijd een waarneembericht.
U heeft hiervoor uw DigiD nodig.

watdrinkjij.nl
Op deze website kunnen jongeren een test doen over hun 
alcoholgebruik en krijgen ze direct na afloop een persoon-
lijk advies. Bent u zo’n jongere of kent u een jongere die 
alcohol drinkt, dan is het de moeite waard deze test eens 
te doorlopen. Boven de achttien kan een biertje natuurlijk 
geen kwaad, maar het kan sluipenderwijs of door groeps-
druk zomaar wat teveel worden. Dan is het doen van deze 
test een goed idee. De test is anoniem en kan nooit tot 
een persoon herleid worden.
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Op 3 november was de eerste voorlichtingsavond 

over wilsverklaringen. Gezien de grote 

belangstelling zijn er in 2015 nog twee 

bijeenkomsten geweest. Hieronder een 

samenvattend verslag van deze bijeenkomsten.  

 

Voorlichtingsavond 
wilsverklaringen

in het gezondheidscentrum

In een wilsverklaring leg je vast onder welke 
omstandigheden je een bepaalde behande-
ling wel of juist niet (meer) wilt. 

Daar gaat natuurlijk een proces aan vooraf, dat begint met 
nadenken over wat je zou willen. 

In het laatste stuk van uw leven kan uw arts u niet beter 
maken. Maar hij of zij kan nog wel heel veel voor u doen. 
Hij kan u de zorg geven die voor u belangrijk is en die bij u 
past. Daarvoor moet hij/zij wel weten wat u belangrijk 
vindt, wat u wilt en wat u niet wilt.

Keuzes rond het levenseinde 
Het gaat over vragen als: 
• Waar wil ik sterven? 
• Wil ik wel of niet gereanimeerd worden? 
• Wil ik wel of niet behandeld worden?
• Wie verwoordt mijn wensen als ik dat zelf niet meer kan?
• Heb ik een euthanasiewens?

Soorten verklaringen
Bij verschillende patiënten- en belangenverenigingen zijn 
voorbeelden van standaard wilsverklaringen te krijgen. In 
het gezondheidscentrum hebben we van vier soorten wils-
verklaringen een voorbeeldtekst beschikbaar; 

1. De niet-reanimeren verklaring.
In deze verklaring kunt u laten vastleggen dat u niet 
gereanimeerd wil worden in het geval van een hartstil-
stand. Uit onderzoek is gebleken dat bij mensen boven 
de 70 jaar slechts een klein deel (8%) een reanimatie 
overleeft en dat slechts een klein deel van de mensen 
die de reanimatie overleeft zonder complicaties verder 
kan leven (4%). 

2. De euthanasieverklaring. 
In de euthanasie verklaring legt u vast onder welke 
omstandigheden u niet verder wilt leven omdat sprake 
is van ondraaglijk en uitzichtloos lijden. 

3. De levenswensverklaring.
In deze verklaring kunt u vastleggen dat u alle mogelij-
ke behandelingen die uw leven verlengen, wilt onder-
gaan. 

4. De verklaring behandelverbod.
In deze verklaring legt u vast welke behandelingen u in 
een bepaalde toestand niet meer wenst te krijgen (bij-
voorbeeld beademing, medicatie etc.). 

Naast de voorbeeldverklaringen die overal te vinden zijn 
kan iedereen zelf een wilsverklaring opstellen. Dit heeft 
vaak zelfs de voorkeur boven een standaard wilsverklaring, 
omdat het voor artsen dan heel duidelijk is dat de verkla-
ring de wens van de patiënt bevat.

Bespreek uw wensen
Er werd uitgebreid stilgestaan bij het bespreken van uw 
wensen in de eigen omgeving. Als voorbeeld de wens om 
niet meer gereanimeerd te worden als er een hartstilstand 
optreedt. Het is van belang dat u uw directe omgeving laat 
weten dat dit uw wens is. Mocht u een hartstilstand krijgen, 
dan is het belangrijk dat uw huisarts of de huisartsenspoed-
post (’s avonds en in het weekend) gebeld wordt en niet 
112. Ambulancepersoneel heeft de opdracht om te reani-
meren en zal niet altijd op tijd kunnen zien dat u dat niet 
meer wilt. Gaat u bijvoorbeeld sporten met een vriend of 
vriendin, breng dan deze op de hoogte van uw wensen, 
zodat als er iets gebeurt men niet in paniek ‘112’ belt, maar 
er op dat moment volgens uw wens kan worden gehandeld. 

Als u van gedachten wilt wisselen over de verschillende 
keuzes en dat lukt minder goed in uw eigen omgeving dan 
kunt u ook een afspraak maken met één van de praktijkver-
pleegkundigen. Zij kunnen samen met u onderzoeken 
welke keuzes het beste bij u passen. 

Het is tot slot van belang dat u uw wensen bespreekt met 
uw huisarts. Deze zal uw wensen toevoegen aan uw dos-
sier en als u uw wensen ook op papier heeft gezet, zal dat 
document aan uw dossier worden toegevoegd. 
Uw huisarts zal een niet-reanimeer verklaring toesturen 
aan de huisartsenspoedpost, zodat zij ook op de hoogte 
zijn van uw wensen. Sinds enkele maanden sturen we uw 
verklaring ook mee als we u verwijzen naar een specialist 
in het ziekenhuis. Mocht u onder behandeling zijn van een 
specialist en niet zeker weten of deze op de hoogte is van 
uw wensen, dan kunt u dat natuurlijk zelf ook bespreken 
met uw specialist. 

Gezondom
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Juridische aspecten
Natuurlijk zijn er juridische aspecten. Tijdens de bijeen-
komst hebben we aangegeven dat we onze patiënten 
hierover zo goed mogelijk willen informeren, maar dat we 
natuurlijk geen advocatenkantoor zijn. 

1. Wilsverklaringen moeten zo geschreven zijn dat er 
geen enkele twijfel bestaat over de wensen van de 
opsteller. Belangrijke aspecten zijn dat: 
a. De verklaring uit vrije wil is opgesteld.
b. Dat dit weloverwogen is gebeurd.
c. De opsteller wilsbekwaam is op het moment van 

opstellen.
2. Positieve wilsverklaring. Dit is een verzoek aan uw 

arts om iets wél te doen. Voorbeelden zijn de levens-
wens verklaring en de verklaring euthanasie. De arts is 
niet verplicht aan uw verzoek te voldoen.

3. Negatieve wilsverklaring. Dit betreft het verzoek aan 
uw arts om iets niet te doen, bijvoorbeeld niet reanime-
ren, niet behandelen, geen voeding toedienen. De arts 
is in principe verplicht hieraan te voldoen, hij of zij heeft 
namelijk uw toestemming nodig om te behandelen. 

4. Vertegenwoordiger
U kunt in een wilsverklaring een vertegenwoordiger 
aanstellen. Deze is niet bevoegd om alle medische 
beslissingen te nemen. Is er geen wilsverklaring dan is 
partner, ouder, kind, broer, zus automatisch 
vertegenwoordiger als u zelf niet meer in staat bent om 
uw wensen kenbaar te maken. 

5. Euthanasie
voorwaarden zijn: 
1.  vrijwillig weloverwogen verzoek
2.  uitzichtloos en ondraaglijk lijden
3.  patiënt is voorgelicht over de situatie 
4.  geen redelijke andere oplossing
5.  tenminste 1 arts geraadpleegd voor een oordeel  
 over de punten 1 t/m 4
6.  zorgvuldige uitvoering (+ melding aan gemeentelijk 
 lijkschouwer).

9

Vragen
Er werden tijdens en na afloop van de presentatie veel 
vragen gesteld. Een aantal vragen die mogelijk ook voor 
andere mensen van belang zijn hebben wij overgenomen 
in het verslag dat op onze website staat, onder het kopje 
‘nieuws’. 

Meer informatie
Voor meer informatie over dit onderwerp verwijzen we 
graag naar de website www.thuisarts.nl. Deze informatie 
website bevat veel betrouwbare informatie over medische 
onderwerpen. Als u zoekt op het woord ‘levenseinde’ vindt 
u veel informatie over dit thema. 

Daarnaast is er in de praktijk ook een folder beschikbaar 
‘Spreek op tijd over uw levenseinde’. U kunt deze aan de 
balie ophalen. 
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 S laap 
lekker

Wat is 
normale 

s laap? 

Vakantie & 
uw gezondheid

Slaap is belangrijk voor uw gezondheid. Uw 

lichaam en geest hebben regelmatig een aantal 

uren slaap nodig om te herstellen en te ont-

spannen. 

• Niet iedereen heeft 8 uur slaap nodig. Sommige mensen 
slapen 6 uur, andere 10 uur per nacht. Jongeren slapen 
gemiddeld 9 uur.

• Hoe lang het duurt om in te slapen (vaak 10 tot 20 minu-
ten), verschilt ook per persoon.

• Af en toe wakker worden is normaal, vooral tegen de 
ochtend.

• Vooral oudere mensen slapen korter en minder diep. Dit 
hoort bij de leeftijd.

• Ook al ligt u veel wakker, u heeft vaak langer geslapen 
dan u denkt.

• Het kan geen kwaad als u af en toe te weinig slaapt.
• Als u zich overdag redelijk fit voelt, rust u blijkbaar vol-

doende uit.

Slapeloosheid
De hoeveelheid slaap die iemand nodig heeft, verschilt 
van persoon tot persoon. Het is een fabeltje dat iedereen 8 
uur slaap per nacht nodig heeft. Of je genoeg slaapt is 
eigenlijk het best te bepalen aan de hand van hoe u zich 
overdag voelt. 

Wanneer u regelmatig slecht slaapt en daardoor overdag 
minder goed functioneert spreken we van slapeloosheid. 
U kunt last hebben van:
• slecht inslapen
• lang wakker liggen
• te vaak of te vroeg wakker worden

Wat de vakantiebestemming ook is;  je wilt plezierig uit 
en gezond weer naar huis. 
De Singel Apotheek geeft graag advies:
• Over medicijnen en het bewaren ervan onderweg. 
• Over risico's, kwaaltjes en ongemakken.
• Over de inhoud van uw reisapotheek en verband-

doos. 
• U kunt langskomen voor een uitgebreid advies pas-

send voor uw situatie.

Hieronder alvast een paar tips:
• Regel op tijd voldoende medicatie en vraag een 

 (gratis) medicatiepaspoort bij uw apotheek.
• Check de bewaarvoorschriften van uw medicatie in 

de bijsluiter.
• Bij verre reizen kunnen vaccinaties aangewezen zijn, 

neem hiervoor contact op met Gezondheidscentrum 
Assen-Noord. Op de website van het gezondheids-
centrum is onder het menu-item ‘huisartsenpraktijk – 
reisvaccinatie’ meer informatie te vinden. 

• Opiumwet-medicijnen mee? U heeft een 
Shengenverklaring nodig voor landen binnen het 
Shengen-gebied en voor landen erbuiten kan het zijn 
dat u contact moet opnemen met de ambassade of 
het consulaat.

• Controleer de houdbaarheid van uw medicijnen voor 
u weg gaat.

• Gaat u naar een zonnige bestemming? Bepaalde 
medicijnen kunnen als bijwerking heftige zonne-
brand veroorzaken. Zorg in elk geval voor goede 
 zonbescherming.

• In sommige landen is een EHBO-koffer verplicht. 
Meer info kunt u vinden op de site van de ANWB.

• Bewaar geneesmiddelen in het vliegtuig in de hand-
bagage.

• Voor een uitgebreide checklist en advies over de ver-
bandkoffer kunt u terecht bij de Singel Apotheek.

10Gezondom
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Oorzaken
Slaapproblemen kunnen verschillende oorzaken hebben. 
Meestal spelen er een aantal oorzaken mee.

Oorzaken die veel voorkomen:
• Spanningen of zorgen. Bijvoorbeeld over uw relatie, de 

situatie thuis of op uw werk. Die spanningen kunnen 
onbewust zijn. Door het gepieker kunt u zich niet goed 
ontspannen.

• Lichamelijke klachten, zoals pijn, jeuk, benauwdheid, 
hoesten of 's nachts moeten plassen. Of zuurbranden, 
hartkloppingen, nachtzweten (opvliegers), kuitkramp of 
rusteloze benen.

• Psychische klachten, zoals angst of depressie.

Gewoontes
De volgende gewoontes kunnen het slaapprobleem ver-
oorzaken of ervoor zorgen dat u er last van blijft houden:
• Verstoring van het dag-en-nachtritme door onregelmati-

ge slaaptijden, zoals bij:
• vliegreizen (jetlag)
• ploegendiensten
• slapen overdag: als u overdag een dutje doet, slaapt u 's 

nachts minder diep
• Te vroeg naar bed gaan.
• Te laat opstaan.
• Koffie drinken: koffie bevat de opwekkende stof cafeïne. 

Ook in thee, ice-tea, cola, energiedrankjes of chocolade 
zitten stimulerende middelen.

• Roken: sigaretten bevatten de opwekkende stof nicotine.
• Gebruik van bepaalde drugs of medicijnen die stimule-

rend werken of dit als bijwerking kunnen hebben. 
• Alcohol drinken: hierdoor wordt u 's nachts vaker wakker.
• 's Avonds laat nog een zware maaltijd nemen: een zware 

maaltijd drukt nog lang op de maag.
• 's Avonds voor het slapen gaan op een smartphone, 

beeldscherm of tablet kijken: het licht hiervan houdt u 
wakker.  

• Veel inspanning (autorijden, vergaderen, ingewikkeld 
werk, intensief sporten) vlak voor u gaat sla-
pen: dit houdt u actief, waardoor u moeilijk slaapt.

Als u zich zorgen maakt over uw slaap, lukt het ook minder 
goed om in te slapen.

Adviezen voor een gezonde slaap
• Houd zoveel mogelijk vaste tijden aan van opstaan en 

naar bed gaan
• In het weekeinde kun je het tijdstip van opstaan maxi-

maal 1,5 uur verschuiven
• Zorg voor een vast ritueel rond het slapengaan
• Zorg voor een voldoende geventileerde en verduisterde 

slaapkamer
• Draai de wekker om zodat je hem niet in de gaten houdt
• Slaap niet meer dan je daadwerkelijk nodig hebt
• Slaap zo min mogelijk overdag
• Zorg voor voldoende korte momenten van ontspanning 

overdag
• Lichamelijke activiteit overdag werkt slaap bevorderend
• Neem ’s avonds de tijd om tot rust te komen en te ont-

spannen
• Dim het licht twee uur voor het slapengaan
• Wees zeer matig met alcohol en gebruik alcohol niet als 

slaapmuts
• Vermijd roken en cafeïne (koffie, thee, chocolade) in de 

avonduren
• Combineer alcohol niet met slaapmiddelen of antide-

pressiva
• Kijk ’s ochtends bewust in het daglicht en kom in bewe-

ging

Op internet zijn ook verschillende zelfhulp cursussen te 
 vinden bij slaapproblemen. In het gezondheidscentrum 
hebben we goede ervaringen met de online cursus van 
Teleac: educatie.ntr.nl/beterslapen en de 
zelfhulpwebsite van mirro: slaapproblemen.mirro.nl. 
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Oncologische 
reval idat ie

in Gezondheidscentrum 
Assen-Noord

Oncologie betekent kankergeneeskunde. 

Gelukkig kunnen we kanker steeds beter 

behandelen. Steeds meer patiënten overleven 

hun kanker en als er geen genezing meer moge-

lijk is, leven ze langer met de kanker. De huis-

arts ziet de kankerpatiënt in de diagnostische 

fase, de periode van behandeling, de periode 

van nazorg, in een eventuele palliatieve fase 

(geen genezing meer mogelijk) en terminale 

fase (het sterven is nabij).

Een op de drie mensen krijgt kanker. Zowel de kanker zelf, 
als de behandeling daarvan, geeft problemen van lichame-
lijke, praktische, emotionele en levensbeschouwelijke aard. 
De huisarts is steeds het vaste aanspreekpunt.
Na de diagnose zijn er veel vragen die de patiënt zelf moet 
gaan beantwoorden, de belangrijkste: wat vind ik als 
patiënt belangrijk? Is een behandeling wel gewenst? Wat 
zijn de voor- en nadelen van de verschillende behandelin-
gen en hoe kan ik daar als patiënt uit kiezen? Hoe kan ik 
mijn kwaliteit van leven verbeteren?

Omdat de huisarts de spil is in de begeleiding van patiën-
ten met kanker heeft het Gezondheidscentrum Assen-
Noord besloten om de begeleiding van de kankerpatiënt 
vanuit meerdere disciplines te benaderen. Naast de huis-
arts wordt de fysiotherapie ingezet en kan een beroep wor-
den gedaan op de psycholoog en de diëtiste van het 
gezondheidscentrum.

We streven er naar deze hulpverleners zo vroeg mogelijk 
na de diagnose in te zetten om op deze wijze de patiënt zo 
goed mogelijk door deze moeilijke periode te loodsen. In 
alle fasen van de behandeling en nazorg is begeleiding 
mogelijk; of de diagnose nu net gesteld is of vijf of tien jaar 
geleden. 

Na het doormaken van kanker hebben patiënten meer last 
van moeheid, concentratieproblemen, depressie, hart- en 
vaatziekten, suikerziekte en botontkalking. Belangrijke 
adviezen tijdens en na de kankerbehandeling zijn: een 
gezond lichaamsgewicht, 150 minuten bewegen per week 
inclusief 2x krachttraining, voeding met voldoende groen-
ten, fruit en volkoren producten.

Veel kankerbehandelingen geven verlies van spiermassa. 
Ook de kanker zelf maakt dat er spiermassa verloren gaat. 
Kankerbehandelingen kunnen de vetmassa vergroten. Een 
slechte voedingstoestand maakt dat de overleving 
afneemt, de kwaliteit van leven afneemt en complicaties 
en bijwerkingen van behandelingen (operatie, chemothe-
rapie en radiotherapie) toenemen. Daarom is het van 
belang om direct na de diagnose met de huisarts te praten 
over begeleiding door fysiotherapeut en diëtiste binnen 
het Gezondheidscentrum Assen-Noord vanuit het ‘zorgpro-
gramma oncologie’

De fysiotherapeut kan helpen om de conditie te optimali-
seren door middel van cardio-training en door krachttrai-
ning zorgen dat de spierfunctie verbetert. Beide hebben 
een bewezen goede invloed op de ervaren gezondheid 
van de patiënt. Het geeft meer grip op je ziekte. Goede, 
volwaardige voeding helpt ook mee. Door ook de psychi-
sche klachten te behandelen verminderen bijvoorbeeld 
vermoeidheid en concentratieproblemen waardoor patiën-
ten zich eerder beter gaan voelen en eventueel hun werk 
weer kunnen gaan hervatten. 

Gezondom
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Een cliëntervaring 
van één van de 
deelnemers, 
Koos van der Kuijl

U weet dat achter, in het Gezondheidscentrum, voorbij de 
receptie, rechtsaf Fysiotherapie Bakker en Linneman hun 
‘werkzaamheden’ verrichten, met als doel om onwillige 
spieren, gewrichten, ruggen enzovoort weer hun oor-
spronkelijke functie terug te geven. 

Er is een grote groep senioren die, met het klimmen van 
de jaren, wat onzeker wordt in het soepel bewegen. Ik , 72 
jaar met reuma, voel me ook vaak kwetsbaar. 
‘Hoe lang blijf je nog mobiel?’ Het is vandaag de dag zeer 
belangrijk, gezien de nieuwe vorm van gezondheidszorg. 
Je moet je zelf maar redden! ‘Hoe zeker voel je je op straat, 
op de fiets of gewoon in huis?’

Bij seniorenfitness geven de fysiotherapeuten u de moge-
lijkheid om onder begeleiding verschillende oefeningen 
te doen. Ik heb aan den lijve ondervonden dat deze vaak 
simpele handelingen mij zekerder en mobieler hebben 
gemaakt.
Je wordt er nooit minder van. 

Senioren blijf op de been!

13

Bewegen 
voor ouderen,

iets voor u? 

Seniorenfitness is ontwikkeld voor mensen 

vanaf 65 jaar en ouder die graag willen bewe-

gen en fit willen blijven of worden. 

Uit onderzoek is gebleken dat met name krachttraining tot 
op hoge leeftijd (80-90 jaar!) helpt beter uw dagelijkse 
activiteiten te kunnen blijven doen. 
Door middel van krachttraining en conditietraining verbe-
teren we uw conditie, loopvaardigheid, balans en beweeg-
lijkheid. 
Het programma bestaat uit fitnesstrainingen van 45 minu-
ten en eenmalig een individuele screening van 30 minuten 
waarbij u uitgebreid getest wordt. Zodoende kan uw 
beginsituatie worden vastgelegd en krijgen we een beter 
inzicht in de vooruitgang die u doormaakt. 

Kosten: 25 euro per maand
Start:  Elke week, twee keer per week
Tijd:  maandag 10.30-11.30 uur 
 en vrijdag van 10.30-11.30 uur
Waar:  Zeilmakerstraat 17B

Voor informatie of opgave kunt u bellen of mailen 
met Fysiotherapie Bakker & Linneman Lucie Bakker 
of Vincent Meijer 
T: 37 66 20 of 37 66 21
E: fysiobakkerlinneman@assennoord.nl



Vallen 
Verleden 

Tijd
Gezondheidscentrum Assen-Noord biedt 
vanaf 6 april een nieuw trainingsprogramma 
aan. 

Het valpreventieprogramma ‘Vallen Verleden 

Tijd’’ is ontwikkeld voor mensen van 55 jaar en 

ouder met valproblemen. Door middel van 

functionele training, zoals een hindernisbaan, 

sport- en spel en valtraining verbeteren we uw 

loopvaardigheid, balans en mobiliteit. Hierdoor 

verkleint u de kans op een valincident en wor-

den val gerelateerde medische kosten sterk 

gereduceerd. 

Start 1e periode:  maandag 13 april tot 18 mei 2015
Start 2e periode:  maandag 26 oktober 
 tot 7 december 2015
Tijd:  10.30-11.30 uur
Waar:  Zeilmakerstraat 17B
Kosten:  50 euro voor het hele programma

Het programma bestaat uit 6 groepsbijeenkomsten van 1 
uur plus een individuele screening van 30 minuten waarbij 
u uitgebreid getest wordt. Zodoende kan uw beginsituatie 
worden vastgelegd en krijgen we een beter inzicht in de 
vooruitgang die u doormaakt. 

Voor informatie of opgave kunt u bellen of mailen 
met Fysiotherapie Bakker & Linneman Lucie Bakker 
of Vincent Meijer 
T: 37 66 20 of 37 66 21
E: fysiobakkerlinneman@assennoord.nl

25-jarig jubileum 
Op 01-01-2015 was Gerty Liezen, één van onze centrum-
assistentes, 25 jaar in dienst. Wie op maandag 5 januari 
in het gezondheidscentrum was heeft dat kunnen zien 
aan de versieringen. Gerty gehuldigd met een sjerp, 
waardoor niemand kon ontgaan dat het om haar ging 
die dag.

25 jaar geleden begon Gerty hier fulltime te werken. Nu 
is dat parttime geworden, maar vaak komt Gerty indien 
nodig extra werken.

We kennen Gerty als een fijne, betrouwbare, goedlachse 
collega. Haar schaterlach is zeker de moeite waard om 
eens mee te maken! Ze is altijd behulpzaam zowel naar 
collega’s als patiënten.

Huisarts in opleiding
In de praktijken van dokter Van Dijk en dokter Barla is 
regelmatig een huisarts in opleiding aanwezig, ook wel 
aios genoemd; arts in opleiding tot specialist. 

Om huisarts te worden moet een arts, na afronding van 
de studie geneeskunde, een opleiding volgen waarin hij 
of zij wordt getraind in de specifieke vaardigheden van 
het huisartsen vak. De specialisatie tot huisarts duurt drie 
jaar. Daarvan verblijft de huisarts in opleiding het eerste 
en derde jaar 1 jaar bij een huisartsenpraktijk. Huisartsen 
in opleiding zijn afgestudeerde en bevoegde artsen. 
Meestal hebben ze elders al werkervaring opgedaan, 
zoals op een spoedeisende hulp of in de ouderenzorg. 

Een aios doet alles wat een huisarts ook doet, zoals zelf-
standige spreekuren en visites. Als u een afspraak maakt 
met uw huisarts kan het gebeuren dat u een afspraak 
krijgt aangeboden bij de huisarts in opleiding. Alle con-
sulten en visites van de huisarts in opleiding worden met 
de eigen huisarts nabesproken, dus er zijn dan in feite 
twee artsen bezig met de oplossing van uw probleem. 
Bent u voor een medisch probleem bij een aio’s geweest 
en is het probleem later nog niet verholpen, dan is het 
goed voor u en de opleiding van de aios dat u het ver-
volgconsult bij hem of haar vervolgd. 
Op de lange termijn helpt u mee aan het zorgen voor 
goede huisartsen in de toekomst. Wij danken u voor uw 
vertrouwen en flexibiliteit hierin. 

14Gezondom
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Een 
welverdiende 
pluim...

Een NHG accrediteur bezoekt daarna de praktijk om te 
beoordelen of de gegevens op een juiste wijze zijn verza-
meld, de plannen aan de gestelde eisen voldoen en of de 
praktijk met de uitvoering is begonnen. 

Voldoet de praktijk aan deze voorwaarden, dan wordt het 
NHG keurmerk toegewezen. Elk jaar bezoekt de accredi-
teur de praktijk opnieuw om te beoordelen of de praktijk 
zich houdt aan de gemaakte afspraken en in hoeverre ont-
wikkelingen in het verbeteringsplan zijn verwerkt. Het 
keurmerk wordt telkens verleend voor 1 jaar.

Uw mening is van belang!
Een gekeurde praktijk heeft naar haar patiënten geluis-
terd. Een belangrijk onderdeel om te komen tot een keur-
merk is namelijk het in kaart brengen van het oordeel van 
de patiënten en deze vervolgens te koppelen aan concrete 
verbeteringsacties. Het NHG-keurmerk geeft niet de 
garantie dat er nooit meer klachten zijn, hoewel de prak-
tijk daar natuurlijk wel naar streeft. Uw mening is en blijft 
dus belangrijk.

Contact?
Een geaccrediteerde huisartsenpraktijk heeft graag zicht 
op de klachten en ideeën van patiënten. Deze worden 
gebruikt om de praktijk te kunnen verbeteren. De mede-
werkers horen dus graag welke ideeën u heeft. Al uw 
opmerkingen zijn welkom. Of het nu gaat om de manier 
van werken, de vakbekwaamheid of iets totaal anders. 

...voor de huisartsenpraktijken van het gezond-

heidscentrum! Voor het negende achtereenvol-

gende jaar zijn zij met vlag en wimpel geslaagd 

voor de accreditatie van het NHG.

Wat houdt dit keurmerk in?
Natuurlijk wilt u weten wat de kwaliteit van uw praktijk is. 
U wilt toch met een gerust hart naar de dokter gaan? 
Het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), de weten-
schappelijke vereniging van huisartsen, heeft daarom een 
keurmerk ontwikkeld. Met dit keurmerk laat een huisartsen-
praktijk zien dat zij kwaliteit belangrijk vindt en dat zij blij-
vend en systematisch werkt aan verbetering.

Hoe werkt het?
Om voor een keurmerk in aanmerking te komen, moet de 
praktijk een flink aantal stappen doorlopen. Allereerst wordt 
de praktijk helemaal doorgelicht. Er worden gegevens verza-
meld over de organisatie van de praktijk, de medische zorg in 
de praktijk en de mening van de patiënten. Een onafhankelijk 
adviseur verwerkt al deze gegevens in een rapport. De huis-
artsen maken vervolgens aan de hand van dit rapport verbe-
teringsplannen voor de praktijk. 
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Huisartsen
B. Barla
S.A. van Dijk
C.A. Hoeksema
I. Hummelen
M.A.P. Schellens
M. Tholen

Praktijk-
Verpleegkundigen
E. Koopmans
W. Middelburg
L. Westerkamp

Centrum-
assistentes
Astrid Assen
Ilse Bezoen
Monique Boers
Dagmar Drent 
Paulien Germs 
Gerty Liezen
Heidi Smit
Nienke Vijfschaft
Marjan van Wijhe

Telefonisch advies
Telefonisch raadplegen van uw 
huisarts is mogelijk. U kunt dit 
overleggen met de assistente.

Uitslagen
Voor uitslagen 
graag bellen 
na 14.00 uur

Laboratorium
Dagelijks op afspraak.
Inleveren urine kan 
zonder afspraak 
Dagelijks tussen 
8.00-10.00 uur

Diëtiste
B. Wittenberg
Afspraken 06 - 13 112 400

Logopedie
K. Sentker
S. van Velzen
M. van de Water
Afspraken (0592) 37 66 55

Fysiotherapie 
Praktijk Bakker/Linneman
L.M.B. Bakker
M. Linneman
V. Meijer
(0592) 37 66 20/21

POH-GGZ
W. Laning
E. Folsche

Psycholoog 
S. Hazenberg

Centrum voor 
jeugd en gezin
CJG spreekuur: 
dinsdag 11.00-12.00 uur
(0592) 36 66 00
Consultatiebureau: 
Afspraken 0900 - 88 33
www.cjgassen.nl

Administratie
Manager: M.J. Blommendaal
Administratie: A.F Storm
Financiële Administratie:
G. Schipma
(0592) 34 04 26

Website
www.assennoord.nl

avond en weekend
Centrale Huisartsendienst

voor spoedgevallen, 's avonds na 17.00 uur, 
's nachts en tijdens weekend en feestdagen

0900 - 112 0 112

Receptenlijn
24 uur per dag 

7 dagen per week 
34 66 27

dagelijks
Algemeen telefoonnummer
afspraken huisarts, praktijkondersteuning

maandag t/m vrijdag van 8.00 - 17.00 uur
afspraken huisarts of aanvraag visite voor 
dezelfde dag s.v.p. voor 10.30 uur

37 66 66

contactgegevens Alarmnummer

maandag t/m vrijdag van 8.00 - 17.00 uur
Alleen spoedgevallen

34 40 40

GEZONDHEIDSCENTRUM

ASSEN-NOORD
Molenstraat 262 • 9402 JW Assen 

Gezondom
Noord 16

Bezoek onze website voor veel nuttige informatie.
Uw herhaalmedicatie kunt u via de website 
 aanvragen. Voor niet dringende zaken is er de 
mogelijkheid van een e-mailconsult bij uw huisarts.


