
03
Uitgave december 2020

- Oncologiefysiotherapie
- Uit de praktijk: corona
- Nieuwe centrummanager

Locatie
Gezondheidscentrum 
Charley Toorop
Charley Tooropsingel 48
3059 WG  Rotterdam
www.gcct.nl

Contact 
Spoed 010 - 4 555 888 keuze 1
op werkdagen van 
8.00 –17.00 uur
Gezondheidscentrum 
Charley Toorop

Bel buiten deze tijden: 
010 - 2 79 92 62
Huisartsenpost
IJsselland Ziekenhuis

In dit nummer:

goed naar haar zin als praktijkondersteuner. “Afwisselend, 
verantwoordelijk en veel contact met andere disciplines bin-
nen de praktijk,” aldus de eensgezinde mening van Manon, 
Simone en Linda over hun werk.

Checks
De POH’s zien met name mensen met diabetes, hart- en 
vaatziekten, te hoog cholesterol, te hoge bloeddruk en 
COPD. “Zij komen regelmatig op consult bij ons en wij doen 
dan een aantal checks. In coronatijd wisselen we de fysieke 
afspraken af met telefonische consulten om er zo voor te 
zorgen dat de wachtkamer niet te vol is,” vertelt Simone. 
Vrijwel alle onderzoeken kunnen doorgaan nu, behalve de 
longfunctietest. “Die is te risicovol omdat er dan veel adem-
deeltjes in de lucht komen,” zegt Linda. 

Er is elke dag minimaal een POH aanwezig, op woensdag en 
vrijdag zijn er twee en op donderdag drie. “We ondersteunen 
de huisartsen. Zij zijn eindverantwoordelijk voor de eerder-
genoemde patiëntengroepen die bij ons onder behande-
ling zijn volgens een vast protocol. Verder werken we nauw 
samen met de diëtiste, de fysiotherapeut en de podothera-
peut.” Patiënten ontvangen een uitnodiging van de POH voor 
een eerste consult. Na die afspraak krijgen ze meteen een 
nieuwe datum en tijd mee. Het verzetten of afbellen van een 
afspraak kan via de centrumassistenten. “We zien door de 
jaren heen dat patiënten ons steeds beter weten te vinden 
en dat is fijn,” benadrukken ze. Tot slot nog een advies 
voor de lezers: “Zorg dat je elke dag minimaal een half uur 
beweegt en eet gezond. Het is belangrijk om zeker tijdens 
deze pandemie zo fit mogelijk te blijven.”

TooropActueel

Afwisselend, verantwoordelijk en 
veel contact 
Samen hebben ze al bijna 35 jaar werkervaring bij ge-
zondheidscentrum Charley Toorop. Ze zijn met elkaar 
verbonden doordat ze alle drie praktijkondersteuner 
(POH) somatiek zijn en dit met heel veel plezier doen. 
Een niet meer weg te denken functie in de praktijk. Ze 
hebben elk hun eigen patiëntengroep, maar bij ziekte 
of afwezigheid vervangen ze elkaar zodat patiënten 
altijd terechtkunnen bij een POH. Aan het woord zijn 
Manon van der Giessen, Linda van Nieuwkasteele en 
Simone Witvliet.

Voordat Manon de overstap maakte als POH was ze 
centrum assistente. “Ik wilde iets anders en dit kwam op 
mijn pad. Ik heb een aantal jaren geleerd en twee jaar 
geleden ben ik het team POH’s gaan versterken,” vertelt 
ze. Net zoals haar collega’s Simone en Linda heeft ze het 

“We zien door de jaren heen dat patiënten ons steeds beter 
weten te vinden en dat is fijn,” aldus praktijkondersteuners 
(v.l.n.r.) Linda van Nieuwkasteele, Simone Witvliet en Manon 
van der Giessen. 

Na tien jaar bij gezondheidscentrum Charley Toorop  
te hebben gewerkt, stapt Manon van der Giessen per  
15 januari over naar een nieuwe baan. “Ik heb werk 
gevonden als POH bij een praktijk in Dordrecht, mijn 
woonplaats. Ik heb het als centrumassistente en als POH 
enorm naar mijn zin gehad bij Charley Toorop, maar mijn 
wens is dichter bij huis te werken. Straks kan ik elke dag 
op de fiets naar mijn werk. Ik ga de patiënten en mijn 
collega’s missen en ben dankbaar voor de mooie tijd die 
ik hier heb gehad. Vanaf deze plek wens ik iedereen veel 
gezondheid en het allerbeste voor de toekomst.” 



Iris van den Berg is fysiotherapeut 
en oedeemtherapeut bij FysioNesse. 
Daarnaast is ze tweedejaars mas-
terstudent oncologiefysiotherapie. 
Deze studie vindt ze zelf een logi-
sche stap. “In het belang van mijn 
patiënten wilde ik gewoon meer 
kennis op dat gebied hebben.”

“Als oedeemfysiotherapeut behandel 
ik veel mensen die de diagnose kanker 
hebben of hebben gehad en daardoor 
problemen met de vochthuishouding 
in hun lichaam hebben. Ook merkte ik 
dat het ziekenhuis patiënten best snel 
loslaat, zeker zodra ze ‘schoon’ zijn 
verklaard. Dat is natuurlijk geweldig, 
maar dat neemt niet weg dat ze vragen 
en/of angst kunnen hebben en vaak 
veel hebben ingeleverd, ook conditio-
neel. Om hen daarbij zo goed mogelijk 
te kunnen helpen, doe ik deze speciali-
satie van drie jaar. Ik leer wat de medi-
sche behandelingen van kanker zijn en 
wat de lichamelijke gevolgen zijn van 
operaties, chemokuren, bestralingen 
en immuun- en hormoon therapieën. Zo 
kan ik mijn behandeling aanpassen aan 
deze specifieke klachten, vinger aan de 
pols houden en soms zorgen wegne-
men. Het mooie is dat ik alles wat ik 
leer direct in de praktijk kan toepas-
sen.”

Kwaliteit
Kankerpatiënten in alle fasen van hun 
ziekte, dus voor, tijdens en na hun me-
dische behandeling in het ziekenhuis, 
kunnen bij Iris terecht. “Als u nog aan 
uw behandeling moet beginnen, kan ik 
u helpen om deze met een zo goed mo-
gelijke conditie in te gaan. Tijdens uw 
behandeling zorg ik ervoor dat u zich zo 
comfortabel mogelijk voelt. Na uw be-
handeling kunt u klachten hebben die 
daarvan of van uw oncologische aan-
doening het gevolg zijn. Ook dan kan ik 
u helpen. Soms zit dat in kleine dingen 
die een groot verschil kunnen maken. 
Is er geen herstel meer mogelijk, dan 

ben ik er voor u om bij te dragen aan 
de kwaliteit van uw leven. Denk ik dat u 
meer of andere hulp nodig heeft, dan is 
het zo fijn om in gezondheidscentrum 
Charley Toorop te werken. Als zorg-
verleners kunnen we altijd bij elkaar 
aankloppen voor overleg en advies. Als 
het nodig is, kan ik doorverwijzen.”

Thuis
Voorbeelden van klachten waarmee 
kankerpatiënten bij Iris aankloppen, 
zijn vermoeidheid, pijn, de afname van 
kracht, stug littekenweefsel en een 

verslechterde conditie. “Daarnaast 
zijn er vaak psychosociale problemen. 
Uiteraard heb ik ook daar aandacht 
voor. Ik kan vragen beantwoorden, in-
formatie geven en adviseren. Er samen 
over praten helpt vaak al. Daarnaast is 
bewegen niet alleen goed voor lijf en 
leden, maar ook voor het brein. Ik maak 
samen met u een persoonlijk plan van 
aanpak. Dat kan bestaan uit een trai-
ningsprogramma in de oefenzaal en/of 
een behandeling in de behandelkamer. 
Bent u net uit het ziekenhuis of kunt 
u om een andere reden niet naar de 
praktijk komen, dan kom ik bij u thuis. 
Het is pittig, maar ook heel dankbaar 
werk. Wat patiënten me vertellen raakt 
me vaak, maar ik hoor ook veel positie-
ve verhalen. Daarnaast doe ik ook nog 
regulier fysiotherapiewerk, dus zo houd 
ik de balans.”

Beeldbellen
Er moet Iris nog iets van het hart: “We 
merken in deze coronatijden dat er 
minder mensen bij ons aankloppen, 
terwijl er niet minder patiënten met 
bijvoorbeeld kanker zijn. Daarmee doet 
u zichzelf echt tekort. Ook of misschien 
wel juist nu is het belangrijk om aan uw 
conditie, spierkracht en balans te wer-
ken. Pak die behandelwinst! We werken 
100% coronaproof en hygiënisch in de 
praktijk, maar ook behandelingen via 
beeldbellen zijn mogelijk.”

Meer weten?
Vaak worden patiënten door bijvoor-
beeld de oncoloog of de mamma-
careverpleegkundige naar Iris door-
verwezen, maar u kunt u ook zelf 
aanmelden. Heeft u vragen? Iris is op 
werkdagen - behalve op dinsdag - 
bereikbaar op 010 - 455 81 05. U kunt 
ook op www.fysionesse.nl kijken, 
mailen naar info@fysionesse.nl of 
whatsappen naar 06 - 47 26 00 74. 

‘Heel dankbaar werk’

‘  Voor kankerpatiënten in alle fasen van  
hun ziekte’

ONCOLOGIEFYSIOTHERAPIE

Iris van den Berg: “Het mooie is dat ik 
alles wat ik leer direct in de praktijk 
kan toepassen.”



Sinds maart houdt COVID-19 de 
wereld in zijn greep. Sindsdien is 
alles anders dan anders, ook bin-
nen de huisartsenzorg. De situatie 
verandert soms per week en het 
coronavirus houdt de huisartsen 
en centrumassistenten behoorlijk 
bezig. Het vraagt om flexibiliteit en 
extra alertheid. Huisarts Ruud  
Verdonk en AIOS Jolet Smans zetten 
de belangrijkste punten op een rij.

Welke maatregelen zijn er  
genomen?
Ruud: “Om te voorkomen dat de wacht-
kamer te vol is, zijn de spreekuren 
aangepast. We zien nu om de twintig 
minuten patiënten en we proberen 
meer telefonisch af te handelen of via 
mijngezondheid.net. Mensen zijn ver-
plicht een mondkapje te dragen als ze 
naar de praktijk komen en wij dragen 
dat ook. Ook vragen we mensen niet te 
vroeg, maar ook niet te laat te komen. 
Zijn er ondanks de maatregelen toch 
te veel mensen dan vragen we ze om 
buiten te wachten. Verder ontsmetten 
wij heel regelmatig de gehele praktijk.”

Wat doen jullie als er een ver-
moeden bestaat dat iemand 
corona heeft?
Jolet: “Er is een speciaal corona-
spreekuur. Op dit moment is dat om 
12.00 uur, maar die tijd wisselt soms. 
Wij zien de patiënten dan in bescher-
mende kleding en kunnen een test 
afnemen. Zij gebruiken een aparte in- 
en uitgang en na dit spreekuur ont-
smetten wij de praktijk. Wij zijn geen 
testlocatie. In principe moeten mensen 
die klachten hebben die op COVID-19 
kunnen duiden zich in een teststraat 
laten testen, maar als ze hier zijn en 
we hebben een vermoeden dan kunnen 
wij zelf testen. Bij oudere mensen gaan 
wij meestal op visite.”

Zijn de spreekuren drukker?
Ruud: “Mensen blijven vaker weg, 
maar er zijn wel meer telefoontjes. Wat 
we merken, is dat patiënten meer aan 
de situatie gewend raken. Soms komen 
we wel schrijnende situaties tegen, bij-
voorbeeld ouderen die al maandenlang 
niemand meer hebben gezien. Met 
name senioren trekken veel minder 
snel aan de bel.”

Merken jullie verschil tussen de 
eerste en tweede golf?
Ruud: “Hoewel onze eerste patiënt met 
het vermoeden van corona tijdens de 
eerste golf meteen op de IC belandde, 
viel het in die periode binnen onze 
praktijk relatief mee. Sinds september 
zien wij een aanzienlijke toename van 
het aantal COVID-19 patiënten en zij 
belanden ook vaker in het ziekenhuis.” 

Hebben jullie tips?
Jolet: “Uiteraard adviseren wij ieder-
een zich aan de RIVM-richtlijnen te 
houden. Verder is het belangrijk ge-
zond te leven en dat betekent bewegen, 
goed en gevarieerd eten, op gewicht 
blijven en niet roken. Wij zien dat 
mensen met overgewicht vaak zieker 
zijn als ze corona krijgen. Algemene tip 
qua communicatie is gebruik te maken 
van mijngezondheid.net. Dit is een 
handig hulpmiddel om vragen te stel-
len en informatie te krijgen.”

Hoe is de samenwerking met de 
ziekenhuizen in de regio?
Ruud: “Die verloopt goed. Wij hebben 
het nog niet meegemaakt dat mensen 
die we moesten doorverwijzen niet te-
rechtkonden in het ziekenhuis vanwege 
corona. Wel hebben we meegemaakt 
dat patiënten overgeplaatst moesten 
worden naar andere ziekenhuizen in 
Deventer, Goes, Groningen en Terneu-
zen.”

Verandert corona de huisart-
senzorg? 
Jolet: “Ik denk dat we in de toekomst 
vaker telefonische consulten hebben 
en/of gaan videobellen. Onder druk 
van de omstandigheden hebben we die 
stap nu al gemaakt binnen de huisart-
senzorg.” Ruud: “Naar mijn mening 
zal er niet zoveel wijzigen. Patiënten 
die het nodig hebben, zullen we altijd 
face to face blijven zien. Als het virus 
eenmaal onder controle is, komt dat 
weer terug.”

‘Beweeg en eet gezond’‘Heel dankbaar werk’
UIT DE PRAKTIJK: CORONA

‘ Mensen blijven vaker weg, maar er zijn  
meer telefoontjes’

Jolet Smans en Ruud Verdonk: “Mensen zijn verplicht een mondkapje te dragen 
als ze komen.” 



Redactie

Galtjo Burema, Ronald van Leeuwen, Annemarie Martin, René Oonk, Salma Yagoubi, 
Annelies de Back en Anneke Guis (Com’an). Heeft u ideeën, opmerkingen of vragen naar 
aanleiding van deze uitgave, dan kunt u die mailen naar actueel@gcct.nl.  
Meer informatie vindt u ook op www.gcct.nl.

Colofon

Toorop Actueel is een uitgave van ge-
zondheidscentrum Charley Toorop en 
verschijnt vier keer per jaar. 

Toorop Actueel
Met ingang van 2021 verschijnt Toorop 
Actueel alleen nog digitaal. De nieuws-
brief zal dus niet meer in uw brieven-
bus komen volgend jaar, maar via de 
website beschikbaar zijn. 

Nieuwe centrumassistenten
De afgelopen periode zijn twee nieuwe 
centrumassistenten in dienst getre-
den. Anne Cuppers (links) is lange tijd 
bij Gezond Op Zuid assistente geweest 

en na een uitstapje in de horeca weer 
teruggekeerd naar haar oude vak. 
Renate Vlaskamp werkte bij de GGD. 
Van harte welkom nieuwe collega’s en 
veel succes! 

Griepprik
Ondanks een ruimere voorraad dan 
eerdere jaren, was er toch een tekort 
aan griepvaccins. De opkomst was 
veel hoger dan andere jaren. Daarom 
moesten we op de laatste vaccinatie-
dag een aantal patiënten teleurstellen. 
Inmiddels hebben zij alsnog hun vac-
cinatie gekregen. 

Praktijkaccreditatie
Sinds 2009 doet huisartsenpraktijk 
Charley Toorop mee aan de NHG-
praktijkaccreditatie. Ook dit jaar zijn 
we met vlag en wimpel geslaagd. Deze 
certificering biedt u de garantie dat 

onze zorg kwalitatief goed is, dat onze 
praktijk op orde is en dat we systema-
tisch blijven werken aan het verder 
verbeteren van onze kwaliteit. 

Op naar een ‘gezonder’ 2021
Wij wensen u, ondanks de bijzondere 
omstandigheden in 2020, fijne kerst-
dagen en daarna op naar een gezonder 
2021! 

Kort nieuws

‘Trots op het team’

Per 1 januari a.s. gaat centrumma-
nager Galtjo Burema met pensioen. 
Na 2,5 jaar met veel plezier bij het 
gezondheidscentrum te hebben 
gewerkt, geeft hij het stokje over aan 
zijn opvolger. Hoe kijkt hij terug? “Ik 
vond het leuk om met een heel stabiel 
team van professionals dit centrum 
verder te ontwikkelen. Speerpunten de 
afgelopen jaren waren onder andere 
de elektronische communicatie met 
de patiënten, de chronische zorg, 
de telefonische bereikbaarheid van 
het centrum en de ouderenzorg. Op 
die gebieden hebben we met elkaar 
belangrijke stappen gezet. 2020 was 
een uitdaging. Door corona ging en 
gaat alles anders dan anders. Ik ben 
trots hoe het team omgaat met deze 
situatie die soms wekelijks voor ver-
anderingen zorgt. Dat vraagt om veel 
flexibiliteit en die is er. Vanaf deze plek 

wil ik de patiënten, mijn collega’s en 
alle samenwerkingspartners bedan-
ken voor het vertrouwen en de steun. 
Veel gezondheid allemaal.”

‘Ik kijk ernaar uit’

Op 4 januari a.s. start Alexandra 
Speetjens als centrummanager bij ge-
zondheidscentrum Charley Toorop. Tot 
voorkort werkte zij bij Argos Zorggroep 
als senior planner. Zij is afgestudeerd 
bestuurskundige en heeft na haar 
studie aan de Erasmus Universiteit 
Rotterdam diverse banen in de zorg 
gehad, van thuiszorg tot en met ver-
pleeghuizen. “Na 15 jaar aan die kant 
van de zorg te hebben gewerkt, was ik 
toe aan een nieuwe, andere uitdaging. 
Ik verheug me erop contact te krijgen 
met meerdere disciplines in en buiten 
het centrum. Ook vind ik het leuk dat 
ik heel dicht bij de praktijk zit in deze 
nieuwe functie. De verschillende taken 

die ik krijg, met een mix van praktijk 
en theorie, passen bij mij. Tijdens 
mijn sollicitatiegesprek voelde ik de 
positieve sfeer die er in dit centrum 
heerst. Alles kwam gestructureerd 
over en zaken zijn al goed op de rit. De 
gesprekken waren openhartig en dit 
totaalplaatje heeft ertoe geleid dat ik 
volmondig ja heb gezegd tegen deze 
nieuwe kans. Ik kijk ernaar uit om 
persoonlijk kennis te maken met de 
betrokkenen en samen met hen aan 
de slag te gaan. Zeker in deze bijzon-
dere tijd is dat een mooie uitdaging.”

GOED OM TE WETEN
Van 21 december tot 4 januari a.s. 
zijn onze huisartsen ieder één week 
afwezig. We hebben spreekuren op 
afspraak, tenzij uw huisarts die week 
afwezig is. Dan kunnen we u alleen 
van dienst zijn bij spoedeisende 
hulpvragen. Kijk voor meer informa-
tie op onze website. 

Wisseling van de wacht


