Jos en Janneke (huisartsen)
(medische) informatie en andere zaken ...
Hallo allemaal,
Een nieuw gezicht in huisartspraktijk Vinkel!
Ik zou me graag even willen voorstellen. Mijn
naam is Joy van Vugt en vanaf maart zal ik
starten met de opleiding tot huisarts. Samen
met Jos en Janneke ga ik deze uitdaging aan.
Dit zal betekenen dat ik het komende jaar
werkzaam zal zijn in de praktijk als nieuwe
arts, zodat ik me verder kan ontwikkelen tot
huisarts. Ik heb er ontzettend veel zin in en
stiekem vind ik het ook beetje spannend.
Een nieuwe omgeving met nieuwe mensen
en nieuwe indrukken. Desalniettemin vind
ik het een eer dat ik deze mogelijkheid heb
gekregen.
Een nieuwe dokter. Dat betekent ook even
wennen. Wennen aan elkaar en elkaar
leren kennen. Om dit alvast een stukje
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gemakkelijker te maken, zou ik graag iets over
mezelf willen vertellen.
Ik ben geboren en getogen in het Brabantse
Oss, waar ik momenteel ook samenwoon met
mijn vriend. De basisopleiding geneeskunde
heb ik gevolgd aan de Universiteit van
Maastricht. In 2016 behaalde ik mijn
artsendiploma. Met deze bagage ben ik verder
aan de slag gegaan in de medische wereld. Ik
heb op verschillende plekken als arts gewerkt,
zowel binnen als buiten het ziekenhuis
(spoedeisende hulp, ouderengeneeskunde,
arts op diverse festivals en evenementen).
Gedurende mijn carrière kwam ik er snel
achter dat ik huisarts wilde worden. Intensief
contact met mensen, jong en oud, met
verschillende problemen. Dat doet me goed.
Luisteren, kunnen helpen waar nodig en
denken in oplossingen. Daar krijg ik energie
van!

Naast dokter-zijn heb ik natuurlijk ook andere
interesses en bezigheden waar ik veel waarde
aan hecht. Zo ben ik wekelijks te vinden op de
hockeyvelden van MHC Oss en vind ik het erg
ontspannend om een rondje te fietsen op de
racefiets (voorwaarde: mooi weer). Daarnaast
houd ik van een avondje gezelligheid met
vrienden en vriendinnen.
Het komende jaar zult u mij regelmatig treffen
in de praktijk, op mijn spreekuur, tijdens een
visite of misschien wel in de supermarkt van
Vinkel. Ondanks dat Vinkel op een steenworp
afstand ligt van Oss, ben ik er niet erg bekend.
Het gemoedelijke en kleinschalige van het
dorp spreekt mij erg aan. Ik hoop hier daarom
ook zeker aan bij te kunnen dragen.
Ik verheug me erop om binnenkort aan de
slag te gaan en u te ontmoeten.
Groeten Joy
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