
Wie presenteerden zich op deze drukbezochte 
en levendige Gezondheidsmarkt?

De kraam van diëtisten Ellen van der Niet en Noortje Slof (1) 
trok meteen bij binnenkomst al aandacht door een kleurige 
uitstalling van onder andere olijven, paprika’s en gedroogde 
abrikozen: gezonde voedingsmiddelen waarvan het water je 
in de mond loopt. Ze vertelden de bezoekers over de nieuwe 
Schijf van Vijf en gaven uitleg over de Eetmeter.

Het aantrekken van elastische kousen is vaak een hele toer. De 
heer Oldekamp liet in zijn kraam zien dat er een aantal handige 
hulpmiddelen op de markt zijn om die lastige klus te klaren.

Iedereen die nieuwsgierig was naar de hoogte van de suiker in 
het bloed kon terecht bij de medewerkers van het huisartsenla-
boratorium SCAL (2). Dat ging heel goed, want er werd niet één 
te hoge bloedsuiker gevonden!

Praktijkondersteuner Jeannette van Haaster (3) had manden vol 
heerlijke appeltjes in de aanbieding. Maar die kreeg je niet zo-
maar. Ze wilde eerst het goede antwoord horen op een vraag 
over gezonde voeding.

De apothekers gaven de bezoekers uitleg over de weg die een 
recept aflegt, voordat de medicijnen aan de patiënt worden 
afgeleverd. 

Thuiszorgorganisaties Marente (4), Buurtzorg en Thuissupport 
bemanden gedrieën een grote kraam. Bezoekers konden erva-
ren hoe het is om gebruik te maken van een tillift: dat lijkt grie-
zelig, maar in de ervaren handen van verpleegkundige Jacque-
line van Zweeden merkten de proefpersonen dat ze veilig van 
en naar het bed konden ‘zweven’.

In de toekomst zal er in de gezondheidszorg steeds meer 
gebruik gemaakt worden van de mogelijkheden van internet. 
Huisartsen Esther de Jager en Persijn Honkoop verzorgden 
een interessante workshop, waar ook de Wantveldfilm over 
E-health de première beleefde. U zult daarin vele Wantveld-
medewerkers zien ‘optreden’. Nieuwsgierig? Kijk op 
www.wantveld.nl

Niemand is meer overtuigd van het belang van bewegen als 
onderdeel van een gezonde leefstijl dan de fysiotherapeuten. 
In hun kraam konden bezoekers letterlijk hun krachten meten. 
En fysiotherapeut Erica Zonneveld gaf instructies over het ver-
beteren van de balans, van groot belang om valpartijen te 
voorkomen. 

En buiten kon men kennis maken met Fietsmaatjes. Een prach-
tig initiatief voor iedereen die zelf niet meer op de fiets kan of 
durft: heerlijk naar buiten, samen met een vrijwilliger op de 
duofiets. Wel meetrappen hoor!

Bij de psychologen van de PEP (5) kon men de gevoelens, met 
behulp van verf en penseel, de vrije loop laten. Zo bleken er 
aan het eind van de ochtend drie prachtige kunstwerken te 
zijn ontstaan, opgedragen aan dr. Timmers, dr. Scholtes en 
dr. Hageman. Daarnaast kon men kennis maken met Thera-
pieland, een online programma dat gebruikt wordt als extra 
ondersteuning bij psychologische behandeling. 

De markt was een idee van dokter Adriaan 
Timmers en dokter Ton Scholtes, die in de 
grote zaal, na respectievelijk 40 en 34 jaar, 
afscheid namen van hun patiënten. Zij wilden 
met deze Gezondheidsmarkt nog eens bena-
drukken hoe belangrijk zij het vonden en 
vinden dat huisartsen, praktijkondersteuners, 
fysiotherapeuten, psychologen (PEP), apo-
thekers en diëtisten binnen het Wantveld 
nauw samenwerken. Maar ook met de part-
ners in de zorg daarbuiten. Daarom waren 
naast de thuiszorgorganisaties Marente, 
Buurtzorg en Thuissupport, ook het huisart-
senlaboratorium SCAL, de firma Oldekamp 
(van de kousen), Welzijn op Recept, Reuring 
in de Samenleving en Fietsmaatjes van de 
partij. “Want’, zo vertelde praktijkondersteuner 
èn organisator Margret Zonneveld, ‘we zijn 
ervan overtuigd dat door goed samen te wer-
ken de kwaliteit van de zorg voor de Noord-
wijkers beter wordt!’

Reuring in de Samenleving begint al 
een begrip te worden in Noordwijk. 
Voor wie het nog niet kent: elke dins-
dag- en donderdagmiddag zijn er in 
het Sportcomplex aan de Duinwete-
ring 105 gezellige, vaak creatieve acti-
viteiten voor iedereen die zin heeft om 
langs te komen. De medewerkster van 
Reuring verzorgde in haar kraam een 
uitnodigende demonstratie.

Welzijn op Recept is misschien nog niet zo bekend, maar daar 
wil welzijnscoach Nikky van der Ven graag verandering in bren-
gen (zie ook pagina 4 en 5). Kent u of bent u zelf iemand die 
misschien een duwtje in de rug nodig heeft om iets te gaan 
doen wat fijn en goed voor een mens is, neem dan contact 
met haar op, zij is ervoor om u op weg te helpen.
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GEZONDHEIDSCENTRUM WANTVELD, 
samenwerkingsverband van huisartsen, fysiotherapeuten, 
psychologen, diëtisten, apothekers en psychiaters. 
www.wantveld.nl 071-3919300

THUISZORGORGANISATIES: 
Marente www.marente.nl 071-4093333, 
Buurtzorg www.noordwijk.buurtzorg.net 06-13342848
Thuissupport www.groothoogwaak.nl 071-3688888
Huisartsenlaboratorium SCAL www.scallab.nl 071-5160020
Oldekamp www.oldekamp.nl 071-5132745
Welzijn op recept www.welzijnopreceptnoordwijk.nl 
071-8200358
Reuring in de samenleving www.reuringnoordwijk.nl 
Fietsmaatjes www.fietsmaatjesnoordwijk.nl 071-3611829Samen Werkt! 

“Gezellig hier!’, “Wat een leuk idee!’, en “Interessante 
informatie gekregen! ‘, waren zo wat reacties, die zaterdag 
3 september te horen waren in de foyer en de kleine zalen 
van Theater de Muze. Daar hadden de medewerkers van 

Gezondheidscentrum Wantveld én de organisaties waarmee 
het Wantveld samenwerkt een feestelijke Gezondheidsmarkt 
georganiseerd. In een groot aantal vrolijk versierde kramen 
konden de vele bezoekers horen, zien en proeven wat er 

allemaal op het gebied van de Eerstelijnsgezondheidszorg en 
Welzijn in Noordwijk te beleven is. Veel aandacht was er voor 

gezonde leefstijl. Maar ook voor nieuwe ontwikkelingen, 
zoals het gebruik van internet als extra hulpmiddel bij het 

informeren en begeleiden van patiënten en cliënten. 
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TON SCHOLTES EN ADRIAAN TIMMERS NAMEN AFSCHEID 

TIJDENS EEN ZEER DRUK BEZOCHTE AFSCHEIDSRECEPTIE


