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Zorgmarkt Wantveld 2016
ZATERDAG 3 SEPTEMBER VAN 10.00 TOT 13.00 UUR IN THEATER DE MUZE  
Huisartsen Timmers en Scholtes zagen het helemaal voor zich! Natuurlijk wilden ze graag officieel afscheid nemen 

van ‘hun’ patiënten, maar ze vroegen zich af of daaraan gekoppeld niet een feestelijke happening, in de vorm van 

een zorgmarkt, georganiseerd kon worden. En dan niet alleen voor hun eigen patiënten, maar voor iedereen die bij 

de huisartsen van SWV Wantveld staat ingeschreven. Om iedereen nog eens (soms letterlijk!) te laten proeven van 

alles wat SWV Wantveld en hun partners op het terrein van zorg te bieden hebben! En natuurlijk zijn we aan de 

slag gegaan om die grote wens in vervulling te laten gaan!

s a m e n w e r k i n g s v e r b a n d

De psychologen laten u kennismaken 
met Therapieland-online en prikkelen u 
met spelletjes voor het brein. 

Psychologie

Wat is er te zien en te beleven?
Er zijn 15 kraampjes waarin de medewerkers van gezond-
heidscentrum Wantveld en organisaties waarmee ze 
samenwerken op een speelse manier demonstreren wat er 
zoal gedaan wordt op het gebied van de zorg. U leest er 
meer over op deze pagina.
Veel aandacht zal worden besteed aan nieuwe ontwikke-
lingen, vooral op het gebied van de computer (E-health) en 
natuurlijk willen we nog eens goed laten zien, dat de  
kwaliteit van de zorg, door samen te werken, echt beter 
wordt! 
De Zorgmarkt is bedoeld voor jong en oud. Wij zorgen 
voor een kopje koffie of thee en een versnapering. 

Natuurlijk zijn uw kinderen of kleinkinderen ook van 
harte welkom. Want ook op het gebied van gezondheid 
geldt: jong geleerd is oud gedaan. Zij kunnen met alle 
computerdemonstraties meedoen, maar er is ook aan-
dacht voor bewegen: touwtje springen en hoelahoepen!

Waar?
In de hal, gangen en kleine zalen van Theater de Muze, 
Wantveld 2, Noordwijk.

Afscheidsontvangst Timmers & Scholtes
De afscheidsontvangst voor de patiënten van Adriaan 
Timmers en Ton Scholtes is in de grote zaal!

De apotheek geeft een demonstratie 
van wat er allemaal komt kijken bij 
het hele proces van het binnenkrijgen 
van het recept tot het afleveren van 
uw medicijn.

ApotheekBij het huisartsenlaboratorium  
SCAL kunt u o.a. uw bloedsuiker  
laten meten.

Huisartsenlaboratorium

De wijkverpleegkundigen van 
Buurtzorg, Thuissupport en Marente 
verzorgen o.a. een demonstratie van 
Beeldzorg met de IPad. Verder kunt u 
bij hen natuurlijk alle informatie krijgen 
over wat deze organisaties voor u  
kunnen betekenen.

Wijkverpleging

De Firma Oldekamp (van de kousen) 
laat u zien welke hulpmiddelen er zijn 
voor het aan- en uittrekken van uw 
elastische kousen, maar ook artikelen 
die u van pas kunnen komen bij het 
sporten.

Steunkousen

U weet wel dat het goed is om de deur 
uit te gaan en andere mensen te ont-
moeten maar u komt er niet toe.
Herkenbaar? Dan is ‘Welzijn op Recept’ 
wellicht iets voor u. Onze welzijnscoach 
kan u helpen om iets te vinden dat bij u 
past zoals: bewegen, handwerken of 
vrijwillig aan de slag. Zie ook:
www.welzijnopreceptnoordwijk.nl

Welzijn op recept

  Bij Reuring in de samenleving  
kunt u meedoen aan een workshop 
‘Creatief bezig zijn’.

Creatief bezig zijn

Reuring in de samenleving kan u van 
alles vertellen over wat zij nog meer 
doen zoals de boodschappen service. 

Boodschappen service

De praktijkondersteuners verzorgen 
een interessante quiz over gezonde 
voeding.

Praktijkondersteuners

Ziektekostenverzekeraar Zorg en 
Zekerheid heeft voor elke bezoeker 
een leuke attentie!

Ziektekostenverzekeraar

In de kleine zalen zullen er gedurende de 
hele ochtend presentaties en workshops 
van ± 15 minuten gegeven worden. 
Onderwerpen zijn: gezonde voeding, 
bewegen, e-health. Kom kijken, maar 
beter nog: doe lekker mee!

Presentaties & Workshops

De diëtistes presen-
teren u de nieuwe 
Schijf van 5, en 
laten u zien hoe u 
zelf op de computer 
of telefoon kunt 
werken met de 
Eetmeter.

Diëtiste

Fietsmaatjes is een prachtig project, de 
vrijwilligers zullen u vertellen wat de 
mogelijkheden zijn en wat let u om 
gezellig een proefrondje mee te fietsen 
over de boulevard.

Fietsmaatjes

Bij de fysiotherapeuten kunt u uw  
fitheid testen en zij zullen u uiteraard 
van alles vertellen over het  belang 
van bewegen.

Fysiotherapie



Hoe het begon
Het is juni 1976, zes jaar na de 
oprichting van de Groepspraktijk 
Wantveld door de pioniers dokter 
Mulder en dokter de Beer, later 
uitgegroeid tot gezondheidscen-
trum Wantveld. Via een sollicita-
tieprocedure wordt de net afge-
studeerde huisarts Adriaan 
Timmers aangenomen. De flat in 
Noordwijk is voor hem al gere-
geld. Weer zes jaar later komt er 
nog een ‘jonkie’ bij: Ton Scholtes. 
Na een jaar in de leer bij dokter 
de Beer begint hij zijn eigen prak-
tijk. Hun komst naar Noordwijk 
wordt met enigszins gefronste 
wenkbrauwen bekeken door de 
andere huisartspraktijken in 
Noordwijk. Zij zien een deel van 
hun patiënten ‘overlopen’ naar 
de Groepspraktijk, uitgebreid met 
twee jonge huisartsen! Dáár is 
immers altijd een huisarts aanwe-
zig! De praktijk van Timmers 
groeit gestaag en na 3 jaar heeft 
hij de zorg over 3000 patiënten 
met, van de ene op de andere 
dag, ook 150 Vietnamese boot-
vluchtelingen. Ook de praktijk 
van Scholtes groeit en naast hun 
praktijk worden zij, net als de 
andere collega’s van de 
Groepspraktijk, ingezet als 

gemeente arts (straatongevallen, 
politiewerk). 

Anno 2016
Het is nu maart 2016. Op het ter-
ras van een strandtent ontmoet 
de redactie beide huisartsen en 
vertellen zij ons over hun jaren bij 
Gezondheidscentrum Wantveld. 
Beide heren aan het woord:

Veranderd tijdsbeeld
Timmers: Het tijdsbeeld voor huis-
artsen is vergeleken met de 70-er 
jaren sterk veranderd door de 
komst van het fenomeen ‘groeps-
praktijk’ (meerdere huisartsen in 
een praktijk). In tegenstelling tot 
de andere huisartspraktijken van 
Noordwijk werkten wij alleen vol-
gens afspraak en niet met een 
inloopspreekuur. Een leuke anek-
dote daarover herinner ik mij nog: 
”Een kapper uit Noordwijk zette 
een advertentie in het plaatselijke 
krantje: Huisartsen van Groeps- 
praktijk Wantveld, gefeliciteerd 
met het werken volgens afspraak, 
ik doe dit al jaren!”.
Scholtes: Tot ongeveer 1991 
deden we nog zelf de bevallin-
gen. Dat was heel speciaal. Ook 
hebben we een korte periode het 
consultatiebureau voor baby’s en 

Interview met de vertrekkende huisartsen 
Adriaan Timmers & Ton Scholtes
Zij kondigden in het vorige Wantveld Nieuws hun afscheid al aan: Adriaan Timmers en Ton Scholtes. Op een 

van de eerste zonnige voorjaarsdagen spraken wij hen over hun jaren als huisarts in Noordwijk. Maar eerst 

neemt de redactie u even mee terug in de tijd . . .

peuters gedaan samen met de 
wijkverpleegkundigen. Deze bij-
zondere werkzaamheden zorgden 
voor een unieke band tussen het 
gezin en jou als huisarts! 
Timmers: De komst van de auto-
matisering bracht volop nieuwe 
mogelijkheden. Dr. Mulder had in 
1980 al grootse gedachten over 
automatisering in de 
Groepspraktijk ten dienste van 
wetenschappelijk onderzoek. In 
1985 deed de computer zijn intre-
de. Dat gaf toen meteen al veel 
voordelen, denk alleen al aan de 
financiële administratie. Ook werd 
het mogelijk om patiënten in leef-
tijdsgroepen op te roepen voor 
bepaalde controles. Als je ziet wat 
een mogelijkheden er nu zijn bin-
nen ons gezondheidscentrum! Om 
een paar voorbeelden te noemen: 
de digitale samenwerking met 
apotheken en ziekenhuizen, 
beschikbaarheid van medische dos-
siers tijdens de diensten op de 
dokterspost, de website van SWV 
Wantveld met diverse links naar 
medische informatie, reizigersvac-
cinatie etc. Naast informatie kun je 
ook bijvoorbeeld online een 
afspraak maken met de huisarts-
praktijken.

Timmers en Scholtes delen ook 
een bijzondere band met het 
huisartseninstituut van het LUMC, 
waar Dr. Mulder van 1982 tot 
1991 hoogleraar was. Timmers 
was meer dan 10 jaar coördinator 
van het registratienetwerk van 
universitaire huisartspraktijken 
(o.a. Wantveld) en Scholtes is 
sinds 2006 huisartsdocent en coör-
dinator van de driejarige oplei-
ding tot huisarts van het LUMC. 

Dokterspost
Scholtes: De komst van de dok-
terspost in Voorhout, 15 jaar gele-
den, betekent minder avond- en 
weekenddiensten voor de huisart-

E-health 
Zorg online met aandacht voor persoonlijk contact!

E-health is het gebruik van nieuwe informatie- en  

communicatietechnologieën, en met name internet,  

om gezondheid en gezondheidszorg te ondersteunen  

of te verbeteren. Het aanbod aan e-health-toepassingen 

is de afgelopen jaren enorm gegroeid en steeds meer 

patiënten vragen erom. 

Zo blijkt dat zorggebruikers graag het medische dos-
sier dat de huisarts van hen heeft online willen kunnen 
inzien, via internet een afspraak willen maken of online 
een herhaalrecept willen aanvragen. 
Binnen het Wantveld zijn we druk bezig om deze moder-
ne technologie goed in te zetten in de persoonlijke zorg 
dicht bij huis. We willen u graag betrekken bij deze 
mogelijkheden en van u horen waar uw wensen en ver-
wachtingen liggen.
Minister Schippers heeft in 2014 drie doelstellingen gefor-
muleerd om de inzet en het gebruik van e-health 
in de komende vijf jaar te versnellen: Inzage in medi-
sche gegevens, zelf metingen kunnen verrichten en de 
mogelijkheid om 24 uur per dag via een beeldscherm met 
een zorgverlener te communiceren. 

E-health in SWV Wantveld?
Al langer kunt u uw recept via de apotheek digitaal her-

halen en sinds eind 2015 kunt u ook online een afspraak 
maken bij de huisarts, rustig op de bank, op het moment 
dat u dat uitkomt. Verder willen we aan de slag met het 
gebruik van apps bij de consultvoorbereiding (‘moet ik 
naar de dokter?’), het geven van informatie tijdens het 
spreekuur en inzage in het eigen dossier bij de zorgpro-
gramma’s zoals Diabetes en COPD. 

Daarnaast willen we online behandelingen inzetten zoals 
‘kleur je leven’ bij depressieve klachten of ‘fearfighter’ bij 
angstklachten, naast de persoonlijke contacten met 
Emmy Blaakman, onze POH-GGZ. Ook de psychologen 
van het Wantveld (PEP) maken veelvuldig gebruik van 
online behandelingen. Wij hopen dat het uiteindelijk zal 
leiden tot patiënten die meer zelf de regie nemen en bij 
wie de eigen kracht wordt versterkt, en patiënten die 
meer betrokken raken bij hun gezondheid en medische 
situatie.’

Persoonlijk contact
Wij hechten sterk aan het persoonlijk contact met u als  
patiënt. E-health wordt ingebed in het ‘face to face’ con-
tact, staat niet op zichzelf, maar maakt gebruik van de 
‘blended care’ methode, een combinatie van persoonlijk 
en online contact. We willen u graag begeleiden bij het 
toepassen van apps, e-tools en websites. De landelijke 
campagne Stoptober is hiervan een goed voorbeeld. Een 
aantal patiënten is het mede hierdoor gelukt te stoppen 
met roken. Alle e-health die wij aanbieden is weten-
schappelijk onderbouwd en veilig, met absolute waar-
borg van privacy. 

App van de maand
In 2016 hebben we de ‘app van 
de maand’ geïntroduceerd in het 
Wantveld. Elke maand staat één 
app in het zonnetje, zoals de 
thuisarts-app, de mindfullness-
app voor de nodige ontspanning 
en de pollennieuws-app, voor tips 
en adviezen bij hooikoorts. De 
diëtiste maakt al regelmatig 
gebruik van de eetmeter-app om 
het voedingspatroon in kaart te 
brengen. Ook de thuiszorg en 
ouderen doen mee! Marente is 
gestart met een proef: communi-
ceren via een ‘tablet’. Meneer 

Groen in ‘t Woud (71) is één van de eerste cliënten die 
van Marente een iPad in bruikleen heeft gekregen. 
Daarmee voert hij elke ochtend een videogesprekje met 
een verpleegkundige. Dan kan hij vertellen hoe het gaat 
en of hij nog iets nodig heeft. En het mooie is, hij kan 
de iPad ook gebruiken om te e-mailen met bekenden of 
om een spelletje te doen.
Huisartsen bevelen de thuisarts-app aan om vóór, tijdens 
en na uw huisartsbezoek te gebruiken. Esther de Jager: 
“Ik gebruik de thuisarts-website veelvuldig in de spreek-
kamer om samen met een patiënt te kijken naar de 
goede informatie die op www.thuisarts.nl staat, zodat 
mensen dit thuis nog eens rustig kunnen doorlezen. 
Leuk om te zien dat de thuisarts steeds meer gevonden 
wordt!”  <<

sen in de regio. Een ander voor-
deel is de telefonische assistentie 
en een auto met chauffeur en 
veel voorzieningen voor spoedge-
vallen. Het tijdsbeeld blijft veran-
deren: het avondspreekuur heeft 
sinds kort zijn intrede gedaan bij 
huisartsenpraktijk Wantveld. Daar 
is blijkbaar behoefte aan!

Jubileum en Sabbatical 
Beide huisartsen namen na hun 
25-jarig jubileum een sabbatical. 
Voor Timmers was dat in 2001. 
Wetenschappelijk onderzoek naar 
rug- en nekklachten had altijd al 
zijn aandacht. Nu kon hij er meer 
tijd aan besteden. Een andere 
wens vervult hij ook: 6 weken 
werken als huisarts in Kenia. “Het 
was een prachtige ervaring om dit 
te mogen doen! Voor mijn vertrek 
hoorde ik dat er naast hele zieke 
kinderen (vooral malaria) ook 
gezonde mensen daar naar de 
dokter gaan voor een bril! De 
bagage naar Kenia bestond dus 
niet alleen uit een boek over tro-
pengeneeskunde en kleding, 
maar ook uit een groot assorti-
ment aan leesbrillen! Het was 
daar hard werken, maar het gaf 
me ook veel energie!” 
Het sabbatical van Scholtes in 
2004 bracht hem en zijn vrouw op 
mooie plekken in verschillende 
landen op onze aardbol. In 
Australië ontmoetten zij niet 
alleen familie, maar ook hun 
‘backpacking’ dochter. “Dat was 
een bijzonder moment voor ons!”

Dienstauto’s
Als jonge huisartsen reden 

Timmers en Scholtes de huisbe-
zoeken in een Deux Chevaux. 
Lang geleden verruilde Scholtes 
deze ‘soepele automobiel’ voor 
een andere, maar Timmers niet! 
Ziet u in de zomermaanden een 
lichtblauwe Eend rijden, dan is de 
kans groot dat hij achter het stuur 
zit. “Het was de laatste blauwe 
uit de ‘winkel’ van voormalig 
garagebedrijf de Jong. Nog net 
op tijd aangeschaft, de productie 
van deze auto was immers al 
gestopt. De auto is inmiddels zo 
goed geconserveerd dat hij nog 
jaren meegaat”, aldus Timmers.

Toekomst
Na zoveel jaren van zorg voor hun 
patiënten nemen beide huisartsen 
in september afscheid en beëindi-
gen zij hun prachtige werk als 
huisarts in Noordwijk. Op de 
vraag wat zij na hun tijd als huis-
arts gaan doen, vertelt Timmers 
ons: Ik blijf betrokken bij de ICT 
ontwikkelingen van de regio en 
Stichting Rijncoepel, waar SWV 
Wantveld deel van uit maakt. 
Verder kijkt hij uit naar wat er op 
zijn pad komt en is er meer tijd 
voor het maken van fietstochten. 
Scholtes: Ik ga tijd besteden aan 
creativiteit. Ik heb niet alleen een 
passie voor schilderen, maar ook 
voor zang en dans. Ik zal dus niet 
stilzitten! 

De redactie vond het een  
bijzonder leuk gesprek met  
beide huisartsen. 
Wij bedanken hen daarvoor en 
wensen beiden een prachtige  
toekomst toe!  <<Adriaan Timmers

Ton Scholtes: “it’s time to say goodbye”



Apotheken & e-health

Websites
Apotheek Noordwijk aan Zee, Duinrand 
Apotheek Noordwijk en Apotheek 
Noordwijk Binnen hebben ieder een 
eigen website, zie www.sabapotheken.nl. 
Op de website van de apotheek is bijvoor-
beeld op de pagina ‘Gezond van A tot Z’ 
informatie te vinden over verschillende 
aandoeningen en ziektebeelden. Op een 
zelf gekozen moment kunt u hier meer te 
weten komen over een bepaald onder-
werp waarin u geïnteresseerd bent. Ook is 

het mogelijk via de website 
online een herhaalrecept bij 
de apotheek aan te vragen. 
Dit kan op elk gewenst tijd-
stip. Het is sinds kort ook 
mogelijk een e-mailbericht 
te ontvangen zodra de medi-
cijnen voor u klaarstaan in 
de apotheek. 

MedicijnKluis app
Een mooie nieuwe ontwik-
keling is de MedicijnKluis 
app. Via deze gratis app 
voor smartphone en tablet 
kan eenvoudig herhaalme-
dicatie worden aangevraagd 

bij de apotheek. In de app vindt u een 
overzicht van uw medicatie, zoals die bij 
de apotheek bekend is. U kunt de tijd-
stippen vastleggen waarop u uw medica-

tie moet innemen. De app geeft u dan 
een signaal wanneer het tijd is om uw 
medicatie in te nemen. Dit draagt bij aan 
een beter geneesmiddelgebruik. Met de 
app heeft u bovendien altijd en overal 
toegang tot uitgebreide informatie over 
uw medicatie, zoals bijwerkingen en 
gebruik. De app is beveiligd volgens de 
hoogste eisen en privacy- voorwaarden. 

Toekomst
Naast dit bestaande e-health-aanbod, is 
er in de toekomst nog veel meer moge-
lijk, bijvoorbeeld het inzetten van appli-
caties om bij te houden hoe het met de 
klachten van een aandoening gaat. 
Indien nodig kan de medicatie dan  
worden aangepast. Of de mogelijkheid 
om elektronisch contact te hebben met 
de apotheek via bijvoorbeeld een web-
cam, waarbij de apotheker uitleg kan 
geven over uw medicatie. Ook kunt u 
denken aan het stellen van vragen aan 
de apotheek via een chatapplicatie. De 
Noordwijkse apotheken vinden innova-
tie in de apotheek belangrijk en onder-
zoeken of het mogelijk is deze nieuwe 
ontwikkelingen in de toekomst in te 
voeren.

Wilt u meer weten? 
Kijk dan op de website van de apotheek: 
www.sabapotheken.nl  <<

E-health is een ruim begrip en te omschrijven als een methode om binnen de 

gezondheidszorg via internet informatie te delen en te communiceren met u als 

patiënt. E-health wordt steeds belangrijker en ook de Noordwijkse apotheken gaan 

mee in deze ontwikkeling. Voorbeelden hiervan zijn de websites met 

informatie voor patiënten en de gratis MedicijnKluis app. 

 Nieuwe vestiging voor volwassenen

PEP Noordwijk
Al bijna 25 jaar is Praktijk Eerstelijns Psychologie (PEP) Wantveld een gevestigde naam in 

Gezondheidscentrum Wantveld. In 2013 heeft PEP in verband met toenemende vraag een 

succesvolle tweede vestiging geopend in de vorm van Kinder- en Jeugdcentrum PEP Junior 

aan de Parallel Boulevard. Nu, nog maar drie jaar later, openen wij op 100 meter van het 

gezondheidscentrum een nieuwe vestiging voor (jong)volwassenen: PEP Noordwijk (het 

bevindt zich op de plek waar vroeger Boekhandel van der Meer zat).

Met deze gloednieuwe vestiging wordt een 
mooie stap gezet richting een nog sterkere 
en zorgvuldige basiszorg voor volwassenen. 
Er wordt op de locatie zorg geleverd aan de 
hand van moderne (digitale) ‘evidence 
based’ behandeltechnieken en deskundige 
gediplomeerde therapeuten. 
Enkele voorbeelden van problemen waar-
mee u bij ons terecht kunt zijn angst- en 
spanningsklachten, stemmingsklachten (som-
berheid), AD(H)D (aandacht- en concentra-
tieproblemen), overspanning & burnout, 
trauma en (rouw)verwerking, gezinsproble-
matiek en identiteitsproblemen.
Bij de behandeling  kan gebruik worden 
gemaakt van zogenaamde ‘blended care’, 
een combinatie van persoonlijke behande-
ling en aanvullende digitale zorgprogram-
ma’s, die op de computer worden doorlo-
pen. Daarnaast maken we de vooruitgang of 
het klachtenbeeld van cliënten inzichtelijk 
via digitale meetinstrumenten en rapporta-

ge. Dit zorgt ervoor dat cliënten altijd 
inzicht en toegang hebben tot hun therapie-
proces en de daarbij behorende oefenstof of 
informatie. 
Deze vorm zorgt voor een versnelling in the-
rapietrajecten waardoor cliënten in kortere 
tijd herstellen en hun leven tijdig op de rails 
krijgen. Daarnaast blijft alle informatie, ook 
na de therapiecontacten, altijd toegankelijk, 
zodat mensen altijd terug kunnen vallen op 
de behandelde stof.
Kortom, PEP Noordwijk biedt hoogwaardige, 
toekomstgerichte zorg met hoogopgeleide 
professionals die flexibel voor u als cliënt 
klaarstaan. PEP Noordwijk laat zich kenmer-
ken als een innovatieve praktijk die net een 
stapje extra doet voor haar cliënten.  

Bezoekadres: Vuurtorenplein 10, 
Noordwijk, tel.: 071-362 30 49
Mail: psychologen@wantveld.nl
www.pepjunior.nl en www.wantveld.nl

Op de afdeling fysiotherapie  is er dit jaar een nieuwe 

behandelmethode geïntroduceerd: Dry Needling. We 

behandelen triggerpoints in spieren (spierknopen) en 

tenderpoints (pijnlijke punten, zoals bij een tennisarm). 

Bij Dry Needling van triggerpoints plaatst de fysiothera-
peut één of meer naalden door de huid tot in de spier-
knoop. Hierdoor ontspant de spier zich en kan herstel 
gaan plaatsvinden.

Bij Dry Needling van tenderpoints bereikt de therapeut een verhoogde doorbloeding op 
het pijnpunt en stimuleert daarmee lokaal het zelfherstellend vermogen van het 
lichaam. Dit is werkzaam bij chronische pijnpunten zoals slijmbeursontstekingen, pees-
ontstekingen en hielspoorpijnen. 
Er wordt gewerkt met een ‘droge’ naald en dus geen vloeistof ingebracht. De naalden 
zijn langer en iets dikker dan de bekende acupunctuurnaalden. De methode Dry 
Needling  is ontwikkeld in Canada en wordt al enige tijd toegepast binnen de reguliere 
fysiotherapie. 

Fysiotherapeut en Manueel Therapeut Rolf Groen: “de resultaten die we behaald  
hebben in de afgelopen maanden zijn zeer hoopgevend”
De Dry Needling behandelingen vallen onder de reguliere fysiotherapie en worden  
vergoed vanuit het aanvullend pakket.  <<

Fysiotherapie 

Dry Needling

 

Nieuwe website 
Samenwerkingsverband Wantveld
Samenwerkingsverband Wantveld heeft een nieuwe website: www.wantveld.nl 

Voordelen van de nieuwe website
• Uitgebreide informatie over ons gezamenlijke zorgaanbod. Wij hebben  

zogeheten zorgprogramma’s ontwikkeld voor een aantal veel voorkomende  
chronische ziektes, zoals hart- en vaatziekten, diabetes, rugklachten. 

• Snelle toegang tot onze online zorg. U kunt vanaf de homepage heel  
gemakkelijk online een afspraak maken bij de huisartsen of uw herhaalrecept  
bij de apotheek regelen.

• Eén website als ‘voordeur’ naar de websites van de aangesloten zorgverleners;  
 apotheek, diëtisten, fysiotherapeuten,  
 huisartsen, psychologen en andere  
 samenwerkingspartners. 

 Neem ook een kijkje en ervaar zelf de  
 voordelen! www.wantveld.nl

Iedere dag leest of hoort u erover in de media: 

gezond eten. Maar wat is nou echt gezond? 

Superfoods? Kokosvet? Brood en aardappelen? 

Door alle berichtgeving over gezonde voeding lijkt 

het alleen maar ingewikkelder geworden! Gelukkig 

biedt het Voedingscentrum hulp: de Eetmeter!

Wat kunt u met de Eetmeter?
De Eetmeter is een programma/app waarmee u uw  

voeding kunt berekenen. Dit geeft inzicht in hoe gezond u  
eet en of u alle voedingsstoffen binnenkrijgt die u nodig heeft. We leggen 
het uit voor de internet-versie; op uw smartphone wijst het zich vanzelf.  
Ga naar http://mijn.voedingscentrum.nl/nl/eetmeter (of zoek naar de gratis 
Eetmeter app). 

Door de eerste keer te registreren, kunt u de volgende keer inloggen met uw 
e-mailadres en wachtwoord. U vult uw geslacht, lengte en leeftijd in, zodat 
bij de berekening met uw energie- en vitamine-/mineralenbehoefte rekening 
wordt gehouden.
In Mijn dagboek kunt u dagelijks de producten invullen die u gebruikt en de 
juiste hoeveelheden daarvan. Daarna kiest u voor Overzicht en krijgt u precies 
te zien hoeveel calorieën en voedingsstoffen u met deze voeding hebt bin-
nengekregen. 
Wanneer u Adviezen aanklikt, kunt u zien hoe uw inname is ten opzichte van 
de aanbevolen hoeveelheden. Wanneer u teveel of te weinig binnenkrijgt, 
staan er korte adviezen, hoe u kunt zorgen, dat u de juiste hoeveelheid voe-
dingsstoffen binnenkrijgt. Hoeveel voedingsstoffen u te zien krijgt, kunt u 
zelf regelen met Instellingen. 

Extra’s
Op de homepagina kunt u ook kiezen uit: Mijn BMI, Mijn beweging, Mijn 
caloriechecker, Bewaarwijzer, Recept van de dag, Mijn doel.
Deze extra’s kunnen u verder helpen meer inzicht te krijgen in uw leefstijl en 
deze waar nodig te verbeteren. 

Wat zijn de voordelen van de Eetmeter ?
De app is gebaseerd op de richtlijnen Goede Voeding van de Voedingsraad en 
de aanbevolen hoeveelheden voedingsstoffen. Hij is dus betrouwbaar. En hij 
berekent alle voedingsstoffen. Veel van de andere apps over voeding letten 
alleen op calorieën, vet of koolhydraten. Maar gezond eten gaat over uw 
totale voeding! 

Zelf uitproberen onder begeleiding?
Kom naar de Zorgmarkt op 3 september! Wij zijn daar aanwezig met een 
stand over Gezonde Voeding met de nieuwe Schijf van Vijf en De Eetmeter.  
U kunt zelf of samen met ons oefenen en al uw vragen stellen over gezonde 
voeding. En wij geven een mini-lezing over de Nieuwe Schijf van Vijf.  <<

Eet ik gezond?



~ De beste zorg dicht bij huis ~

GEZONDHEIDSCENTRUM WANTVELD 071 - 361 93 00
Telefonisch bereikbaar ma. t/m vr. van 8.00 tot 17.00 uur
Wantveld 9, 2202 NS Noordwijk
Postbus 100, 2200 AC Noordwijk
www.wantveld.nl

HUISARTSEN  071 - 361 93 00

Spoed   071 - 368 12 60
Spoed buiten kantoortijden 0252 - 24 02 12
Doktersdienst Duin- en Bollenstreek
Rijnsburgerweg 4b, Voorhout

Openingstijden ma. t/m vr. 8.00 - 17.00 uur

Telefonisch spreekuur
• dhr. G.C.H.A. Hageman ma-di-wo-vr 14.30 - 15.00 uur
• dhr. P. Honkoop vr 13.30 - 14.00 uur
• mw. E. de Jager  di  14.00 - 14.30 uur
• mw. J.M.T. Oltheten    wo 14.00 - 14.30 uur
• dhr. A.B.J. Scholtes  ma-do 10.30 - 11.00 uur
• dhr. A.P. Timmers  ma-wo-do 13.30 - 14.00 uur

Terugbelspreekuur 
U kunt zich vóór 10.00 uur bij de assistente aanmelden met 
een korte vraag aan uw huisarts. U hoort van haar rond 
welke tijd uw huisarts terugbelt met een antwoord.
• mw. I.D.M. Booij  di-wo-do  
• mw. E. de Jager  ma-vr
• mw. J.M.T. Oltheten ma-vr  
• dhr. A.B.J. Scholtes  di  
• dhr. B. Schouten  di-wo-do-vr  
• mw. C.W. Vliet Vlieland  ma-di-do-vr

Herhaalreceptenlijn (directe lijn) 071 - 361 04 00
ma. t/m vr. 7.30 - 11.00 uur of via: www.wantveld.nl

PRAKTIJKONDERSTEUNERS  071 - 361 93 00
Telefonisch spreekuur  do. 11.30 - 12.00 uur
• mw. E. Blaakman (GGZ) 
• mw. E. Boer  
• mw. J. van Haaster 
• mw. M. van Rossum
• mw. M. Zonneveld
• mw. J. van Zweeden

Colofon
Aan dit nummer werkten mee:
G. Hageman, huisarts 
F. ‘t Hooft, centrumassistente
J. Frauenfelder, fysiotherapeut
L. van Gameren, fysiotherapie assistente
G. Stap, communicatieadviseur

Redactie adres:
Wantveld 9, 2202 NS Noordwijk

Vormgeving:
Pertoon ontwerp: www.pertoon.nl

Fotografie:
G. Hageman

Druk:
Drukkerij Nautilus, Leiden

CENTRUMASSISTENTES  071 - 361 93 00
Afspraken maken, huisbezoek aanvragen 
én aanmelden terugbelspreekuur  8.00 - 10.00 uur
Urine inleveren  8.00 - 09.00 uur
Telefonisch spreekuur 11.00 - 11.30 uur
(uitslagen urineonderzoek)

• mw. J. van Asten • mw. Y. van der Meulen
• mw. I. van der Bent • mw. D. Mol
• mw. W. van Eeden • mw. T. Westerhout
• mw. F. ‘t Hooft • mw. A. Witteman
• mw. L. van der Hulst • mw. M. Zweekhorst   
• mw. A. Ladage
 
FYSIOTHERAPEUTEN  071 - 361 93 45
Openingstijden
ma.& do. 8.00 - 21.00 uur, di. & wo. 8.00 - 19.00 uur,
vr. 8.00 - 18.00 uur en za. van 8.00 tot 12.30 uur.
Afspraken maken
ma. t/m vr. 8.30 -17.30 uur en za. 8.30 - 12.30 uur.

• mw. M.E. van Batum  • mw. R. Kempe
• dhr. J. Frauenfelder  • dhr. A.J. Schouten
• dhr. M.R. Groen  • dhr. A.R.A.I. van der Wel
• dhr. J. Heerikhuisen jr.  • mw. M. Willekens
• dhr. J. Heerikhuisen sr.  • mw. E.M. Zonneveld
• mw. I. Hoek

FYSIOTHERAPIE ASSISTENTES 071 - 361 93 45 
• mw. T. Berends • mw. S. van der Meulen
• mw. E. van Dam • mw. M. de Ruiter
• mw. L. van Gameren • mw. W. Smit

EERSTELIJNS PSYCHOLOGEN 071 - 362 30 49
PEP Wantveld / PEP Junior / PEP Noordwijk  
Via psychologen@wantveld.nl kunt u contact  
opnemen met uw psycholoog. 

• mw. V. Benoist • dhr. D. Meijer
• mw. M.J.E. de Haas • mw. K.A. Stroink
• dhr. H.M. Koopman • dhr. M.A. Traudes
• dhr. P.C. Koopman • mw. E. Verweij
• mw. B. Kouwenhoven • mw. B. van de Wetering
• mw. L. Lohman

PSYCHIATERS  071 - 364 62 03
• mw. H. Lahade  • mw. dr. L. van Londen

telefoonlijst
juni 2016

Komen en gaan
Huisartsen
Per 1 september nemen dokter Timmers en dokter Scholtes 
afscheid. Hun patiënten hebben een brief gekregen waarin 
staat aangegeven hoe een nieuwe huisarts te kiezen.
Per 1 oktober gaat dokter Hageman twee dagen minder wer-
ken en gaat hij samenwerken met een nieuwe collega, Koen 
Romijn. De patiënten hebben daar een brief over ontvangen. 
In oktober van het volgende jaar zal dokter Hageman afscheid 
nemen van gezondheidscentrum Wantveld.

Nieuwe gezichten de 
komende maanden zijn: 
Koen Romijn (4 dagen), 
Persijn Honkoop (3 dagen).

Huisartsen in opleiding
In maart hebben Judith 
Klein en Madelief 
Klinkenberg hun opleiding 
in gezondheidscentrum 
Wantveld succesvol afge-
rond. Inmiddels zijn er twee 
nieuwe AIOS’sen gestart. Jonah Knetemann werkt tot 1 maart 
2017 in de praktijk van dokter Vliet Vlieland, Mikky Jöbsis tot 1 
juni 2017 in de praktijk van dokter Booij en dokter de Jager.

Doktersassistente 
Manon Zweekhorst heeft in gezondheidscen-
trum Wantveld stage gelopen en haar diplo-
ma behaald. Per 1 juni komt ze het team ver-
sterken. Voorlopig werkt ze één dag, de don-
derdag. 

Praktijkondersteuner in opleiding
Willemijn de Vries werkt sinds enkele maan-
den als praktijkondersteuner (POH) GGZ in 
opleiding. Ze wordt bij haar stage begeleid 
door Emmy Blaakman. 

DIËTISTEN  071 - 368 12 22
• mw. E. van der Niet 
• mw. N. Slof

OCA NOORDWIJK  071 - 364 70 12
• mw. E. van der Meij
 assistent coördinator
 www.oca.nl 

APOTHEKEN
• Apotheek Noordwijk aan Zee 071 - 361 30 68
 Parallelboulevard 214a 
• Apotheek Noordwijk-Binnen 071 - 361 01 17
 Heilige Geestweg 28 
• Duinrand Apotheek  071 - 361 93 14
 Nieuwe Zeeweg 1  

MAATSCHAPPELIJK WERK  088 900 40 00
• Woonzorgcentrum St. Jeroen 
 Inloopspreekuur op werkdagen 9.00 - 10.00 uur
 Raadhuisstraat 4
 2201 MA Noordwijk

OMBUDSVROUW  071 - 361 24 31
• mw. J.M. Raasveldt

THUISZORG
• Buurtzorg Noordwijk  06 13 34 28 48
 Kerkstraat 6a, 2201 KM Noordwijk

• ThuisSupport Service  071 - 368 88 88
 Groot Hoogwaak 1, 2202 TG Noordwijk 

• Thuiszorg Marente  071 - 409 33 33
 Raadhuisstraat 6, 2201 MA Noordwijk

LOKAAL LOKET NOORDWIJK 071 - 361 76 00
• Gemeentewinkel
 Voor vragen over wonen, welzijn en zorg
 Voorstraat 42
 2201 HA Noordwijk

STEUNPUNT MANTELZORG NOORDWIJK  06 - 55 45 67 79
• Consulent Mantelzorg mw. W. Clason
 Wassenaarsestraat 5
 2201 RD Noordwijk
 mantelzorgsteunpunt@welzijnnoordwijk.nl
 www.mantelzorgnoordwijk.nl

Vorig jaar heeft de eerste groep van twaalf deel- 
nemers succesvol het programma afgerond. Onder 
leiding van twee psychologen en twee fysiotherapeu-
ten is gewerkt aan persoonlijke doelen op het gebied 
van emotioneel en fysiek welbevinden. Bij fysiothera-
pie Wantveld vonden, naast de individuele cognitieve 
gedragstherapie en coaching sessies, één- en twee- 
wekelijks groepsbijeenkomsten plaats met bewe-
gingsactiviteiten in de oefenzaal. Eigen initiatief en 
inbreng was daarbij essentieel. Ook werd er buiten 
getraind, als het weer dat toeliet.
Alle deelnemers waren dermate enthousiast over het 
bereikte resultaat, dat besloten werd om drie maan-
den na afronding van het programma nog een keer 
bijeen te komen. Op deze gezellige bijeenkomst wer-
den de ervaringen met elkaar gedeeld.

De kracht van het BigMove programma ligt in de  
combinatie van individuele begeleiding én het wer-
ken in een groep. U verbetert uw motivatie om aan 
gezond gedrag te gaan werken, actiever te worden 
en uw sociale contacten uit te breiden. Dit leidt tot 
een goed en langdurig resultaat: verbetering van uw 
ervaren gezondheid, zelfkennis en zelfvertrouwen.

BigMove heeft geen wachtlijst. Zodra u een verwij-
zing hebt van uw huisarts voor de Specialistische 
GGZ of Generalistische GGZ kunt u contact opne-
men met PEP Wantveld en zal op korte termijn een 
intakegesprek worden gepland. Deelname wordt 
volledig vergoed vanuit de basisverzekering. Naar 
verwachting gaat na de zomervakantie de nieuwe 
BigMove groep van start.  <<

s a m e n w e r k i n g s v e r b a n d

BigMove 
beweegprogramma

Door SAMEN aan je 

CONDITIE te werken, door elkaar 

te STEUNEN en te VERTROUWEN 

gaan we GRENZEN VERLEGGEN 

en GRENZEN AANGEVEN, 
worden we MENTAAL STERKER 

en hebben we PLEZIER.

Zich weer lekker voelen? Doe mee aan het 

BigMove beweegprogramma! Bewezen effectief 

voor mensen die hun welbevinden en gezondheid 

willen verbeteren. Met het BigMove GGZ-

programman slaagt u er in zes maanden in om uw 

gezondheid, zelfvertrouwen en zelfkennis te ver-

groten en uw psychische en lichamelijke klachten 

te verminderen. U gaat binnen uw eigen mogelijk-

heden, zelf maar ook samen met anderen, aan de 

slag. Uw eigen regie staat hierbij voorop en niet 

uw (psychische en-/of lichamelijke) aandoening.


