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Beste mensen, 

Het is weer tijd voor een update over uw huisartsenpraktijk. 

 In het nieuws heeft u veel kunnen horen en lezen over de huisartsen in Nederland. Die zorgen zijn 

deels terecht maar gelukkig kunnen we in onze praktijk , dankzij de inzet van alle medewerkers en met 

uw support nog steeds de zorg bieden die we  kwalitatief nastreven. We hopen dit natuurlijk nog jaren 

te kunnen blijven doen. Om dit te kunnen blijven waarborgen zijn we ook een opleidingspraktijk. Er 

worden doktersassistentes opgeleid, Willemijn doet de opleiding voor apothekersassistente, Elly heeft 

haar opleiding tot praktijkondersteuner-somatiek met glans afgerond. Aan huisartsen in opleiding 

wordt de mogelijkheid geboden onder supervisie ervaring op te doen. We hebben daar uw hulp en 

begrip bij nodig en die ervaren wij ook.  Onze hartelijke dank hiervoor want opleiden is zorgen voor de 

toekomst. 

Helaas nemen we dit jaar afscheid van een zeer gewaardeerde collega, dokter Bats. Na ruim 11 jaar 

stopt ze haar werkzaamheden als huisarts. We zullen haar inzet, haar vriendelijkheid en vooral haar 

humor missen in ons team. We bedanken haar ontzettend voor haar energieke bijdrage. Zij zal worden 

vervangen door dokter Hemelaar, een huisarts die in deze praktijk is opgeleid. We kijken uit naar een 

fijne samenwerking en hebben daar alle vertrouwen in. 

 

Beide collega’s hebben een bericht voor u geschreven. 

 

 

 

 

 

 



ELK AFSCHEID BETEKENT DE GEBOORTE VAN EEN HERINNERING 

 

     Salvador Dali 

Na de nodige omzwervingen na mijn studie in Amsterdam, kwam ik via de ziekenhuizen 

in Goes en Sneek en het werken voor Artsen zonder grenzen in Ethiopië en Djibouti, als 

huisarts eerst op Terschelling, daarna in Oostkapelle en uiteindelijk in Veere terecht.  

Ruim 11 jaar heb ik met veel enthousiasme in deze buitengewoon plezierige praktijk 

gewerkt, de langste tijd samen met dr. Van Tol en later nog enkele jaren met dr. Van 

Slobbe. 

Maar per 1 januari 2023 zal ik mijn werk als huisarts hier beëindigen. Het wordt tijd 

voor andere bezigheden. Gelukkig kan ik dat doen in de wetenschap dat dr. Hemelaar, 

voor de meesten van u geen onbekende omdat ze in Veere is opgeleid, mijn plaats zal innemen. 

Met velen van u is door deze jaren heen een warme band ontstaan. Ik wil u op deze wijze heel 

hartelijk bedanken voor het geschonken vertrouwen, alle persoonlijke verhalen, de bijzondere 

en ontroerende momenten, maar ook voor het gezamenlijke plezier in de spreekkamer. 

Ik heb hier in die tijd veel beleefd en veel geleerd (met en van u): hartelijk dank daarvoor, het 

was zeer de moeite waard!  

Hartelijke groet, 

Ysbranda Bats 

 

Beste Patiënten, 

Graag stel ik mij aan u voor als nieuwe collega van dokter van Slobbe. Mijn naam is Steffannie 

Hemelaar. Ik ben geboren en getogen in Vlissingen, waar ik nu ook woon met mijn man en twee 

kindjes. 

Wellicht dat u mij nog kent. Ik heb namelijk in mijn laatste 
opleidingsjaar in Veere gewerkt bij dokter van Tol van september 
2018 t/m september 2019. Na het afronden van mijn 
huisartsopleiding heb ik de afgelopen jaren met veel plezier in Oost-
Souburg gewerkt. Maar de kans om terug in het mooie Veere te 
komen werken kon ik niet voorbij laten gaan. Ik kijk er dan ook naar 
uit om in Veere aan de slag te gaan.  

 

Met hartelijke groeten,  

Steffannie Hemelaar  
 

Dokter Hemelaar zal in januari 2023 starten en op dinsdag en vrijdag werkzaam zijn in de praktijk. 

 



 

KORTE BERICHTEN 

 

• Als de specialist een medicijn bij u veranderd, wilt u dat, ter extra controle, aan ons 

doorgeven?  Wij zullen bij het afhalen van uw medicijnen dat ook regelmatig aan u vragen. 

• Helaas worden vanaf volgend jaar de vitamine D tabletten niet meer door de verzekering 

vergoedt. U kunt de vitamine D natuurlijk via onze apotheek blijven bestellen, maar dan 

ontvangt u hiervoor een rekening. U kunt ze natuurlijk ook bij de drogist kopen. 

• Triage: onze assistentes stellen aan de telefoon een aantal vragen aan u over de reden van 

uw komst. Dit noemen we “triage”. Hiermee bepalen zij, volgens de geldende richtlijnen, of u 

binnen het uur gezien moet worden, of dat dezelfde dag nog moet of dat dit op een later 

tijdstip veilig kan. De vragen die zij stellen , stellen ze dus niet uit nieuwsgierigheid, maar uit 

professionaliteit. 

• We verzoeken u vriendelijk om voor het maken van een afspraak te bellen. Via de mail 

kunnen we geen aanvullende vragen stellen, geen triage uitvoeren, waardoor u mogelijk niet 

op de juiste wijze geholpen kunt worden. 

• Voor het maken van afspraken verzoeken we u vriendelijk tussen 8 en 10 uur te bellen, veelal 

kunnen we u dan dezelfde dag nog op het spreekuur zien. Voor overige vragen kunt u ons 

tussen 10 en half 4 bellen. Voor spoed zijn we natuurlijk de gehele dag bereikbaar. U kunt 

een algemene vraag natuurlijk ook naar ons mailen. Spoedzaken willen we niet op de mail, 

maar direct per telefoon van u horen. 

• Onze praktijk wordt jaarlijks door de DEKRA gecertificeerd. Mocht u een idee hebben om de 

zorg te verbeteren: deel het met ons, we horen graag uw mening, en natuurlijk ook uw 

complimenten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Hartelijke groet namens het gehele team 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We werken met veel plezier voor uw welzijn, maar soms werken we aan ons eigen plezier en 

doen samen iets leuks ( vlotten bouwen was dit jaar de uitdaging). 

 

 

Graag verzamelen we op de praktijk uw afscheidskaart/ brief/ creatieve bijdrage voor dokter 

Bats, zodat we haar, namens u, kunnen verrassen met de mooie herinneringen in een boek 

vol warme groeten. Laten we proberen haar te verrassen 😉 


