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Personele zaken:  

 

2 nieuwe huisartsen:  

Mw. R. Boerma en Mw. S. Broeks werken sinds een aantal maanden bij ons in de praktijk.  

Vertrek huisarts: 

Mw. S. Witteveen heeft ons helaas verlaten per 1 april 2021. 

Nieuwe aios:  

Vanaf 1 maart is er weer een arts in opleiding (Aios) bij ons werkzaam, Mw. A. van der Vegte. Zij loopt af en toe mee met 

het spreekuur van een andere huisarts, maar doet ook zelf spreekuur.  

SOH (Spreekuur Ondersteuner Huisarts) 

Gerrie Schonewille & Miranda Karssies zijn beide geslaagd voor de opleiding SOH (Spreekuur Ondersteuner Huisarts) 

Wat houdt SOH in? Een doktersassistentes die voor deze functie is opgeleid, kan de huisarts ondersteunen in het 

dagelijkse spreekuur. De SOH kan patiënten die met spoed zorg nodig hebben de aandacht geven die op dat moment 

nodig is. Het gaat hierbij om situaties die niet levensbedreigend zijn, maar waarbij wel spoed  geboden is. Denk hierbij 

bijvoorbeeld aan allergische reacties of brandwonden, aan klein letsel en andere veelvoorkomende klachten. De SOH 

kan patiënten met deze klachten zien, zij kan deze klachten afhandelen en als het nodig is kan zij de patiënt 

doorverwijzen. Dit geeft de huisarts meer rust in de dagelijkse spreekuren, omdat de huisarts in deze situaties de patiënt 

met een gerust hart kan toevertrouwen aan de zorg van deze speciaal opgeleide doktersassistente. Hierdoor heeft de 

huisarts meer tijd voor de complexere zorgsituaties. Natuurlijk zal de SOH altijd de hulp en het advies van de huisarts 

inroepen als dat nodig is.  

Het kan dus voorkomen dat u op het spreekuur van Gerrie of Miranda wordt ingepland.  

                                                Gerrie                   Miranda  

 



 

 

Bloedprikken alleen nog op afspraak:  

Wanneer u bloed moet laten prikken via het laboratorium / de prikdienst, dient u daarvoor een afspraak te maken. 

Prikdienst Zwolle:  

Kan dit online via mijnisala.nl of telefonisch tel.: 038-42.42.377 

Prikdienst Hardenberg:  

saxenburgh.nl/bloedafname 

 

 
Sinds een aantal maanden ben ik twee dagen per week werkzaam als huisarts in Dedemsvaart. Ik woon met 

mijn man en twee kinderen in Zwolle.  

Ik ben sinds 10 jaar huisarts en heb op verschillende plekken in de regio gewerkt. Dat is verrijkend geweest 

maar de tijd is nu ook gekomen om me te vestigen op een vaste plek. Ik vind het huisartsen vak het mooiste vak 

wat ik me maar kan bedenken. Mensen in alle leeftijden zie ik voorbij komen met uiteenlopende 

gezondheidsvragen. Ik vind het een voorrecht dat ik in mijn werk in zoveel levens van mensen een klein inkijkje 

krijg. Geen vraag is mij te apart, ik vind het belangrijk dat patiënten zich op hun gemak voelen in mijn 

spreekkamer en zich vrij voelen om hun vraag neer te leggen. Ik hoop dat elke patiënt zich gezien voelt als 

mens. En ruimte voor een gezonde dosis humor is er bij mij zeker ook. Ik kijk ernaar uit om me te vestigen in 

Dedemsvaart en om een goeie band met patiënten op te bouwen hier.  

Mw. R. Boerma, huisarts 

 Voor sommigen van jullie ben ik ondertussen een bekend gezicht, voor anderen nieuw. Van maart 2019 tot oktober 2020 

was ik op de praktijk te vinden als huisarts in opleiding. Sinds een half jaar werk ik als zelfstandig huisarts in verschillende 

praktijken in de regio. Het werken bij de Latyrus bevalt mij goed en per april werk ik hier 2 dagen in de week.  

In de spreekkamer gaat het gelukkig niet over de huisarts, maar hierbij toch kort iets over mij.  Naast huisarts ben ik 

vooral moeder van twee kindjes (een zoontje van 3 en dochter van 10 maand) en woon ik samen met mijn man in 

Dalfsen. Ik ben opgegroeid op de boerderij en daarmee is ook de liefde voor buiten en beesten doorgegeven. Ik ben dan 

ook veel buiten te vinden in de tuin en aan de wandel. Qua beesten houden we het bescheiden met een paar kipjes.  

Tot zover, wellicht tot ziens in de spreekkamer.  

Mw. S. Broeks, huisarts 


