Poortvliet, 7 januari 2020
Betreft: Overdracht praktijkhouderschap
Beste genodigden, collegae, familie en vrienden,
Na 30 jaar als huisarts te hebben gewerkt is de tijd gekomen het
praktijkhouderschap over te dragen aan mijn opvolger en mijn activiteiten verder af
te bouwen.
In de achterliggende 20 jaar heb ik u als huisarts mogen dienen waarvoor mijn
oprechte dank.
In de Jaren 90 ben ik als huisarts in de UK begonnen, en na wat omzwervingen
met de eeuwwisseling heb ik de praktijk van waarde collega Padt overgenomen
met aansluitend vestiging in het ‘t Oude Raad‘uus te Poortvliet. Mede door de
veranderingen in de huisartsgeneeskunde is MC Poortvliet-Scherpenisse in de
Poorthove ontstaan.
Samen met mijn team van medewerkers en U hebben wij lief en leed gedeeld wat
zo typerend is voor het huisartsenvak.
Mijn opvolgster Janneke Kuijlen is u wellicht bekend als waarnemend arts. In haar
heb ik een waardevolle praktijkhouder gevonden en ik ben overtuigd van haar
kunde en passie voor de patiëntenzorg. Ik draag dan ook de praktijk met
vertrouwen aan haar over. Haar profiel en ambitie treft u aan op de keerzijde.
Ter gelegenheid van de overdracht van het praktijkhouderschap gaat wethouder
Jan Harmsen van de Gemeente Tholen in gesprek, met ons en het publiek, over
het wel en wee van de huisartsenzorg op het eiland. Een moment van reflectie op
de afgelopen 20 jaar en een blik vooruit met visie en ambities omkleed.
Aansluitend is er gelegenheid enkele onder ons te bedanken, elkaar de hand te
schudden en het glas te heffen.
U bent van harte welkom op 24 jan 2020 om 19.30 in de Sassegrave aan de Laban
Deurloostraat 19, 4694 BP te Scherpenisse. De zaal is open vanaf 19.00 voor
ontvangst.
Namens de medewerkers van MC Poortvliet-Scherpenisse wens ik u een gezegend
en vooral gezond 2020 toe.
Met vriendelijke groet
Joop Brussen

Kadotip
Uw persoonlijke herinnering aan mij op de achterkant van een ansichtkaart van het
eiland Tholen en/of uw donatie voor het locale zorgloket initiatief “De Zorgkrael”, te
Scherpenisse, NL79RABO 0347338658 t.n.v. de Speeltuinvereniging de Speelkrael
o.v.v. De Zorgkrael.

Profiel en ambitie
Mijn naam is Janneke Kuijlen, ik heb heel veel zin om samen met dokter Pelicaen
uw huisarts te zijn. Hiermee komt voor mij een lang bestaande wens uit. Al op
jonge leeftijd was ik ervan overtuigd dokter te willen worden. Mensen, gezondheid
en ziekten heb ik altijd interessant gevonden. Nadat ik in Utrecht farmacie en
geneeskunde had gestudeerd, heb ik een aantal jaar als basisarts op verschillende
afdelingen in een ziekenhuis ervaring opgedaan. Omdat ik bijna alles interessant
vond heb ik daarna in Leiden de specialisatie huisartsgeneeskunde gedaan. Al snel
vond ik de relatie die je opbouwt met je patiënten het meest waardevol aan mijn
vak. In die relatie vind ik wederzijds respect belangrijk. In de praktijk in Poortvliet
voel ik mij op mijn plek.
Mijn vrije tijd besteed ik vooral samen met mijn man, die als fysiotherapeut werkt,
en onze vier dochters.
In de toekomst hoop ik op een harmonieuze samenwerking tussen de verschillende
huisartsenpraktijken en paramedici op eiland Tholen. Het bundelen van onze
krachten zorgt voor betere kwaliteit, beschikbaarheid en continuïteit van de zorg.
Om daarmee alvast een goede start te maken gaat onze praktijk per 1 januari 2020
meer samenwerken met de twee praktijken uit Sint Maartensdijk. Zij zullen
waarnemen voor spoedgevallen op woensdagmiddag en tijdens vakanties of
nascholingen.

Er zijn ook al plannen om over een jaar deze samenwerking nog verder uit te
breiden. Onze wens is om dan zorg te bieden vanuit twee locaties: vanuit een
nieuw te bouwen gezondheidscentrum in Sint Maartensdijk en vanuit Poortvliet.
Tevens zal er in beide dorpen een apotheekvoorziening blijven. In het nieuwe
gezondheidscentrum komt alles onder één dak: fysiotherapie met gymzaal,
osteopathie, een priklaboratorium, een logopedist, een verloskundige, een diëtiste,
een podotherapeut en een psycholoog. Om ervoor te zorgen dat er voldoende
nieuwe collega’s op eiland Tholen komen en blijven werken, zullen we ook
huisartsen en dokters/apothekers assistenten gaan opleiden. Wij denken namelijk
dat als toekomstige collega’s eenmaal ervaren hoe leuk het is om binnen een
prettig team te werken met de inwoners van deze dorpen het een hele
aantrekkelijke plek wordt voor hen. En wij hopen zo het probleem van huisartsen
tekort in de toekomst in ieder geval in onze regio te ondervangen.

