Jos en Janneke (huisartsen)

(medische) informatie en andere zaken ...

De dorpspraktijk
Het gonst van de geruchten in Vinkel rondom
onze huisvesting in de toekomst. Via deze
column willen Janneke en ik jullie bijpraten
over de stand van zaken.
Aanstaande oktober is het al weer 3 jaar
geleden dat wij officieel zijn begonnen als
jullie huisartsen. Onwetend en ambitieus
begonnen aan een project waar we bij god
niet wisten waar het zou eindigen. “Het kon
vriezen of dooien”. Kleine verbouwingen, wat
extra mensen en een goede portie werklust
zorgde voor een “wij-gevoel” wat uitstraalt
op de patiënt. Steeds meer patiënten
schreven zich in en voelde zich al snel thuis.
Daar zijn we ontzettend trots op! De groei
van 1627 naar inmiddels 2500 zielen gaf ons
meer slagkracht om verder te denken dan de
onze neus lang is. Het zaadje “Dorpspraktijk
Vinkel” werd geplant begin 2016.
We begonnen heel egocentrisch heel dicht
ons zelf. We stelde onszelf de vraag: “hoe
willen wij de komende 25 jaar ons vak
vormgeven?”. Een tikkeltje in contrast met
de rest van huisartsenland wilden we het
contact blijven zoeken met onze patiënt. De
dokter kent zijn patiënt en vice versa. Door
de toegenomen zorgvraag hebben we niet de
illusie dat allemaal als huisarts zelf te kunnen
beteugelen. We moeten zoeken naar hulp! De
wens hierbij was om de belangrijke disciplines
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dicht bij ons te hebben en
niet in dorpjes verderop.
Het liefst zelfs fysiek samen huisvesten in één
gebouw en dan als een ploeg samenwerken
rondom de patiënt als middelpunt. Daarbij
moet zorg in Vinkel optimaal bereikbaar
blijven en vooral dichtbij voelen. Dit heeft
als groter doel de zelfredzaamheid van de
kwetsbare Vinkelnaar te bevorderen en een
gedwongen verhuizing naar zorginstellingen
te voorkomen. Een voorbeeld van een
project is de multidisciplinaire aanpak onder
leiding van Jeannette van de Rijt. Zij bracht
de afgelopen 3 jaar de meest kwetsbare
inwoners in beeld en zij worden nu “extra” in
de gaten gehouden. Kwetsbaarheden worden
besproken en waar nodig aangepakt. Zij
genoot daarbij fijne ondersteuning van onze
fanatieke ouderenadviseurs die signaleren en
voor praktisch wegwijs zorgen in een wirwar
van instanties met al hun regeltjes. Het nieuwe
project van de KBO “de woonscan” is dus ook
een dienst die wij volop ondersteunen.
Zelfs de dokter vanuit Josefoord sloot zich
aan bij dit overleg om samen te kijken wat de
best mogelijke oplossing gaat worden mocht
het in de toekomst onverhoopt thuis toch
niet lukken. Kijkende naar de plannen van
de minister van gezondheidszorg, zullen dit
soort projecten meer regel dan uitzondering
gaan worden. Wij zien ons in de toekomst
intensief samenwerken met meerdere
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Links: Impressie van de nieuwe
dokterspraktijk aan het Pastoor
Vogesplein
Rechts: De huidige situatie

thuiszorgorganisaties (o.a. Pantein, Josefoord
thuiszorg). De hulpverleners kennen elkaar
en hebben dagelijks contact over de best
mogelijke zorg voor hun patiënt.
Om ons heen sloeg ons plan aan. Veel
hulptroepen willen mee onze ambitie.
Beroepsgroepen als psycholoog, diëtiste,
podotherapie, fysiotherapie, verloskunde,
logopedie, cesartherapie willen ieder hun
steentje bijdragen bij het realiseren van “ons
plan”. De nieuwe praktijk wordt dus geen
huisartspraktijk maar een dorpspraktijk.
Omdat wij nog 30 jaar in Vinkel mogen
dokteren was goede huisvesting ook
één van onze belangrijkste wensen.
Een fijne werkplek. Een ruim opgezet
praktijkpand wat aan al onze voorwaarden
voldoet
(gezelligheid,
bereikbaarheid,
toegankelijkheid, duurzaamheid, privacy en
toekomstbestendigheid). De gemeente was
direct enthousiast en nam ons bij de hand. Een
lange zoektocht bracht ons bij de Lindenlaan
28, het oude huis van de schooldirecteur. De
grote sprong in het onbekende diepe werd
hiermee gemaakt. Wij kochten met kriebels
in de buik het vervallen pand, weliswaar
onder voorbehoud van financiering en
bestemmingsplanwijziging.
Het is een hele kluif… een dorpspraktijk
stichten. Tot ons groot ongenoegen duurt
dit allemaal erg lang! We zouden het liefst
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gisteren al beginnen met bouwen. Inmiddels
bijna 2 jaar verder zijn we tig onderzoeken, tig
procedures en duizenden euro’s verder maar
er ontstaat licht aan het einde van de tunnel.
We mogen gematigd positief zijn over een
goede afloop. De verwachting is dat we pas in
2020 de deuren openen. Geen megapraktijk,
maar een kleinschalige dorpsproject dat
voldoet aan onze verwachtingen.
Omdat ons huidig huurcontract in het
bankgebouw afloopt aan het einde van dit
jaar af, zullen wij per maandag 17 december
de zorg waarborgen vanuit de Brugstraat
72b. Dit is het voormalig kantoorgebouw van
bouwbedrijf Heijbra. De huidige hulptroepen
zullen vanzelfsprekend met ons mee
verhuizen naar deze tijdelijke oplossing.
Wij hopen dat dit bericht jullie als patiënt
nieuwgierig heeft gemaakt!
Groetjes
Jos & Janneke (&Guus)
P.S.
De griepsvaccinaties (met erwtensoep) zijn
dit jaar op 23 oktober vanaf 16:00 uur. Zit u
hiervoor in de doelgroep, dan ontvangt u eind
september een uitndiging.
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