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Beste Vinkelnaren,

Het is zover, op 18 december heb ik mijn huisarts-diploma 
ontvangen. Na ruim 4 jaar hard studeren kan nu het echte 
werk beginnen. En dat betekent dat ik vanaf het nieuwe 
jaar elke vrijdag in Vinkel aan het werk zal zijn als huisarts. 
In het begin zal Jos me nog een beetje de weg wijzen, maar 
al snel zal voor hem op donderdagavond het weekend al 
beginnen. Met sommigen van jullie heb ik al kennis mogen 
maken. Deze eerste kennismaking voelt goed en meteen 
vertrouwd. Hopelijk is dit wederzijds! 

Ik zal jullie kort wat vertellen over mijn werkzaamheden 
tot nu toe. De basisopleiding geneeskunde heb ik gevolgd 
in Utrecht en in 2009 afgerond. Daarna heb ik gewerkt als 
arts op de afdeling geriatrie (ouderenzorg) in het Jeroen 
Bosch Ziekenhuis en als arts op de Spoedeisende Hulp 
van het Elisabeth ziekenhuis in Tilburg. Al vanaf het begin 
van mijn studie wist ik dat ik het huisartsen vak in wilde. 
Het mooie aan huisarts zijn is dat je zorg draagt voor 
patiënten van jong tot oud met allerlei soorten klachten 
en problemen. Het is mooi om midden in de samenleving 
te staan en - soms letterlijk - mee te kijken in het leven van 
patiënten. Vinkel heeft jarenlang alleen een mannelijke 
huisarts gehad. Ik hoop dat de komst van een vrouwelijke 
arts nog iets extra’s toevoegt aan de goede zorg die er al 
is.

Janneke Bressers (huisarts)
(Medische) informatie en andere zaken ...

Bijna 3 maanden geleden 
heeft Jos het stokje overgenomen van Ad van 
Heijningen. Nu de eerste opstartperikelen achter de rug 
zijn en de meesten van jullie gewend zijn aan een nieuw 
gezicht, willen we de praktijk beetje bij beetje meer naar 
onze smaak gaan inrichten. Bij het verschijnen van deze 
echo is een gedeelte van de praktijk al onder handen 
genomen. We zijn begonnen met de aanpak van de twee 
spreekkamers. Volgend jaar zullen de wachtkamer en het 
assistenten-domein aan de beurt zijn. 
Na al het harde werken nemen Jos en ik in januari een 
paar dagen vrij om bij te tanken. Van 20 t/m 24 januari 
binden we de latten onder in het prachtige Oostenrijk. 
De assistentes blijven die dagen op de praktijk aanwezig 
en zijn bereikbaar voor vragen of het maken van een 
afspraak. Wanneer het nodig is om een arts te bezoeken 
zullen onze collega’s uit Nuland waarnemen.

Rest mij nog om jullie mede namens Jos hele fijne 
kerstdagen te wensen en een gelukkig en vooral gezond 
2016!

Met vriendelijke groet,
Janneke Bressers (huisarts)


