
� Oefentherapeuten

Ynske Heddema, Wil-

leke van Dijkhuizen en

Hilda Eikenaar

(vanaf links) trek-

ken gezamenlijk

op in het

nieuwe ge-

zondheids-

centrum. 
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Baarn

30 bomen gaan,
26 bomen komen 

Er wordt op 19 septem-

ber een begin gemaakt

met het vervangen van

populieren langs de Dra-

kenburgerweg, Geeren-

weg, Dotterbloemlaan

en Eemweg in Baarn. In

totaal worden dertig po-

pulieren gekapt. Er wor-

den, zo zegt de ge-

meente, 26 bomen te-

ruggeplant. 

AMERSFOORT

Fietser verongelukt
op Radiumweg

Een 33-jarige fietser uit

Bunschoten is gistermid-

dag om het leven geko-

men bij een botsing met

een auto op de Radium-

weg op industrieterrein

Isselt. De hulpdiensten

rukten met veel man-

kracht uit en er is ook

een traumahelikopter op-

geroepen. De politie on-

derzoekt de toedracht

van het noodlottige onge-

val.

AMERSFOORT

Zorgen over
vertraging bouw

Amersfoort2014 heeft

vragen gesteld over de

vertraging van de bouw

van de Vosheuvelscho-

len. Voorzitter Ben Stoe-

linga rept van een vertra-

ging van drie maanden.

Overschrijding van de

oplevering kan de ge-

meente 100.000 euro per

maand kosten. Dit zou de

burger moeten betalen,

aldus Stoelinga.

GEZONDHEIDSCENTRUM IN HET    

Piet van Dijk

Amersfoort

Voor drie Amersfoortse oefenthera-
peuten is de komst van het gezond-
heidscentrum de directe aanleiding
om hun praktijken samen te voegen.
Hilda Eikenaar, Ynske Heddema en
Willeke van Dijkhuizen kijken ernaar
uit om samen met huisartsen, de
Buurtzorg, psychologen, diëtisten en
een aantal andere therapeuten onder
één dak te zitten. Dat is gevonden op
de onderste verdieping van een appar-
tementencomplex aan de Cartesius-
straat.
Oefentherapeuten zien graag men-
sen op straat lopen met een rechte rug
en flinke pas. Zover is het nog niet in
het Leusderkwartier, maar het ideaal
van drie oefentherapeuten die in Car-
tesius hun intrek nemen, is er wel op
gericht: dat mensen onbekommerd
bewegen door zich een goede houding
aan te wennen. 
,,Het is veel handiger als je elkaar fy-
siek tegenkomt dan dat je voortdurend
moet mailen, bellen of appen’’, zegt
Ynske. ,,Bovendien gaat het vaak om
persoonlijke informatie die je niet zo-
maar digitaal kunt delen. De samen-
werking wordt hechter. We werken al
jaren samen en er is al lang gebrain-
stormd over een gezamenlijke loca-
tie.’’ 

Hoop ellende
Door straks eerder te horen van met
name een huisarts of Buurtzorg dat ie-
mand kampt met klachten aan rug,
schouder, nek, armen of benen, kan
een hoop ellende worden voorkomen
of verminderd. ,,Daarbij kijken we
niet alleen naar de aandoening

V
ervoerder Syntus slaagt
er volgens de gemeenten
Amersfoort en Leusden

maar niet in een fatsoenlijke
dienstregeling in elkaar te knutse-
len. Voor een bedrijf dat deel uit-
maakt van een van de grootste ver-
voersbedrijven in Europa, het
Franse Keolis, is dat een regel-
rechte afgang. 

Maar niet alleen voor Syntus is

het een afgang. Zo langzamer-
hand is het ook een behoorlijke
smeervlek op het blazoen van het

provinciebestuur.
Dat slaagt er na-
melijk niet in om
Syntus, die het
miljoenenpakket
van de provincie
kreeg toegescho-
ven, in het gareel
te krijgen. En de
provincie was ge-
waarschuwd,
toen zij bij de
aanbestedings-
procedure bewust
koos voor de

‘scherpe aanbieding’ van Syntus. 
FNV Streekvervoer maakte geen
geheim van de grote zorgen over
een goede implementatie van de

concessie. Ook omdat de vorige
vervoerder bezwaar aantekende
tegen de gunning aan Syntus, liep
het proces vertraging op. Er werd
gevreesd voor een soepele over-
gang van personeel en de regio
moest het ook doen met oud ma-
teriaal. Maar, zo bezwoer verant-
woordelijk gedeputeerde Jacque-
line Verbeek, het zou allemaal
goed komen. ,,Ik ben positief ge-
stemd over de start van Syntus.
Het is een vervoerder met ambi-
ties. Dat spreekt ons enorm aan.
Bereikbare kernen en veilig en
schoon openbaar vervoer zijn be-
langrijke uitgangspunten in deze
concessie. Ik heb er alle vertrou-
wen in dat Syntus dit waar gaat
maken in de provincie Utrecht.’’

We zijn inmiddels een jaar ver-

der. Ja, de bussen rijden, maar de
onvrede over de slechte dienstre-
geling is groot. Dat bleek in
Amersfoort en afgelopen week-
einde betichtten de fractievoorzit-
ters van de Leusdense partijen
Verbeek zelfs van liegen. Woest
zijn ze, omdat Leusden-Zuid in
het nieuwe plan ook nog opge-
scheept wordt met een ‘proeflijn’.
Die schaamlap krijgt de smeer-
veeg niet weggepoetst.

Commentaar

BART LAURET

Het pro-

vincie-

bestuur 

was ge-

waar-

schuwd

Smeervlek

ac.redactie@ad.nl
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Gezondheidscentrum

Cartesius begint in oktober als

nieuwe voorziening voor het

Leusderkwartier. Met dertig

zorgverleners onder één dak. 

‘Nekpijn        
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zelf’’, legt Ynske uit. ,,Je lost klachten
niet alleen op door beter rechtop te
gaan zitten. We kijken ook naar ie-
mands leefpatroon. Zo kom ik ook bij
mensen op hun werkplek om advies te
geven. Gezond bewegen moet eigen-
lijk automatisch gaan, net als autorij-
den.’’

Gameboyrug en iPadnek
Kijken naar hoe een mens zich be-
weegt, was destijds de filosofie van
Maria Cesar (1894-1975), die vanuit
haar praktijk in Amersfoort vanaf de
jaren 20 van de twintigste eeuw een
vakopleiding opstartte. 
Zij leerde cliënten door oefeningen

zelf controle te krijgen over hun ma-
nier van beweging. Ynske en Willeke
noemen zich dan ook officieel oefen-
therapeut Cesar. Met Hilda (kinderoe-
fentherapeut) werken ze op drie loca-
ties in Amersfoort.

De recente campagne van SIRE om
jongens meer te laten bewegen, vin-
den de oefentherapeuten goed; hoe-
wel het voor meisjes net zo belangrijk
is om te bewegen. ,,We krijgen hier
ook kinderen die last hebben van een
iPadnek of  gameboyrug. En jongeren
die klagen over nekpijn, doordat ze
voortdurend naar hun smartphone
zitten te kijken’’, zegt Hilda. ,,Het is
een snelgroeiend probleem.’’

Te weinig schrijfles
Ze is als kinderoefentherapeut de laat-
ste jaren gespecialiseerd in kinderen
die niet goed kunnen schrijven. Een
recent nieuwsbericht in deze krant
van deze strekking is voor haar dan
ook oud nieuws. ,,Er komen steeds
meer kinderen met schrijfproble-
men’’, zegt ze. ,,Kinderen krijgen op
school te weinig schrijfles, omdat er zo
veel andere dingen belangrijk zijn, ook
computerles. Maar ook omdat ze thuis
veel op de computer zitten en nauwe-
lijks schrijven of tekenen, hebben ze
niet de fijne motoriek ontwikkeld om
goed te leren schrijven.’’
In de oefeningen die zij als kinder-

oefentherapeut kinderen geeft om be-
ter te leren schrijven, gaat het ook om
context en plezier in het schrijven.
,,Kinderen moeten niet alleen schrijf-
kilometers maken om vaardiger te
worden, ze moeten er ook plezier in
krijgen en houden. Ze moeten niet ge-
frustreerd raken, als het niet lukt. Ik
geef ook op scholen adviezen over het
gebruik van schrijfmaterialen en me-
thoden.’’
Voor de start van Gezondheidscen-

trum Cartesius zijn er enkele werk-
groepen aan de slag gegaan om te on-
derzoeken of ze gezamenlijk meer
kunnen doen aan het bevorderen van
een betere leefstijl bij mensen. 
Een plan is ook om meer te doen

voor mensen met  multimorbiditeit.
Het gaat om mensen die aan meerdere
chronische aandoeningen lijden.
Ynske: ,,Het is vaak niet zonder meer
duidelijk op welke manier deze men-
sen het beste geholpen kunnen wor-
den. Veel behandelingen dubbelen en
het kan voor een patiënt soms eenvou-
digweg te veel worden. Met elkaar
kunnen we straks beter dan nu samen
een behandeling opzetten.’’
Het drietal doet dit jaar ook mee aan

de Week van de Oefentherapie van 9
tot 15 oktober. De praktijk doet mee
met een gratis houdingscheck. 

gezondheidscentrumcartesius.nl.

Er komen

steeds

meer

kinde-

ren met

schrijf-

proble-

men
—Hilda Eikenaar

INITIATIEFNEMERS

De dragers van het nieuwe Gezondheids-

centrum Cartesius zijn twee huisartsen-

praktijken: die van Loes Meijer en Mark

Valk aan de Leusderweg en die van de

huisartsen Lilian Veldhuis en Ingrid

Blom aan de Vermeerstraat. Met

het opheffen van de praktijk aan

de Leusderweg verdwijnt ook

de laatste huisartsenpraktijk

aan huis uit de stad.

,,Het is niet meer van deze tijd

dat een huisarts nog totaal zelf-

standig werkt’’, zegt Valk. ,,Al

werkten we nog aan huis, er

zijn in de loop der tijd

vaste contacten ge-

groeid met allerlei

zorgverleners. We

zien ernaar uit om

samen met hen

onder één dak te

zitten. Ook de

apotheek zien

we als een be-

langrijke pijler

van het cen-

trum. Een prik-

punt van Mean-

der maakt dat

bloedafname in

het centrum mo-

gelijk is.’’ 

De huisartsen vormen de spin in het web

van het centrum. Immers, de eerste con-

tacten met de gezondheidszorg lopen

vaak via een huisarts. Daarna kan er even-

tueel een vervolgbehandeling plaatsvin-

den bij een psycholoog, podotherapeut of

diëtist, terwijl ook zonder doorverwijzing

de fysiotherapeut of Cesaroefentherapeut

kan worden benaderd. ,,Bij spraak- en slik-

problemen kunnen we zelfs een logope-

dist inzetten’’, zegt Meijer.

Zorgmijders
De gezamenlijke huisvesting in één pand

heeft ertoe geleid dat de deelnemers spe-

ciale programma’s hebben ontwikkeld

voor ouderen en ‘kwetsbaren’, waaronder

mensen met een beperking vallen, maar

ook bijvoorbeeld allochtonen en mensen

met psychische problematiek. 

Vaker overleggen, sneller iemand in beeld

krijgen die zorgmijdend is; brengen deze

voordelen niet veel extra werk met zich

mee? Valk: ,,Ik denk dat dat meevalt. Vaak

gaan dingen efficiënter, als je met elkaar

overlegt dan dat je steeds moet bellen of

digitaal gegevens moet uitwisselen.’’

Meijer vult aan: ,,Een voordeel is ook dat

we elkaar voortdurend kunnen vertellen

wat er nieuw is in ons vak. Hierdoor heb-

ben we bij vragen veel meer antwoorden

dan één zorgverlener alleen heeft.’’

          LEUSDERKWARTIER KRUIPEN DERTIG ZORGVERLENERS BIJ ELKAAR

BUURTZORG  

Niet weg te denken in het nieuwe

Gezondheidscentrum Cartesius

wordt het team Leusderkwartier

van zorgorganisatie Buurtzorg. De

zeven vaste teamleden en enkele

oproepkrachten zijn in feite de

ogen en oren van de wijk als het

gaat om zorg en gezondheid. Zij

komen immers dagelijks bij men-

sen over de vloer. 

Het team werkt sinds de splitsing

met het team Binnenstad-Ver-

meerkwartier twee jaar geleden

vanuit een ruimte in de Martus-

kerk aan de Copernicusstraat. Ze

zien uit naar hun nieuwe, eigen

plek aan de Cartesiusstraat, waar

ze samen met elf andere disicpli-

nes onderdak krijgen. 

,,Wij doen meer dan alleen maar

de zorgtaak waar we voor

komen’’, legt teamlid Janine de

Vries uit. ,,Als bijvoorbeeld ie-

mands huis niet erg schoon is,

kunnen we huishoudelijke hulp

helpen regelen. Maar vooropstaat

wat de mensen zélf willen. We

dringen niets op, als thuiszorger

ben je te gast. We moeten altijd

samen zoeken naar oplossingen.’’

Dat is ook het geheim van het ple-

zier van de teamleden in hun

werk, zegt Jeannette Zwart. ,,We

hoeven niet steeds terug te kop-

pelen naar een manager. Werken

in een hecht team waarin je elkaar

vertrouwt, is elke dag leuk.’’

Kees van Achterberg, de enige

man in het team, vult aan: ,,We zijn

een platte organisatie. Niet con-

trole is de basis van ons werk,

maar vertrouwen. Wij kennen de

mensen, mensen hebben jaren-

lang dezelfde zorgverlener thuis.’’

Bestaat niet het gevaar dat, door

elf disciplines bij elkaar te zetten,

straks iedereen alles van iedere

cliënt weet? ,,We mogen niet zo-

maar van alles uitwisselen’’, zegt

Wilma Stotijn. ,,Daar zijn wettelijke

regels voor. Altijd moeten we de

cliënt er zelf bij betrekken. En ie-

dere zorgverlener heeft een ge-

heimhoudingsplicht. De privacy

van de cliënt is erg belangrijk.’’

De onmisbare ogen en oren van het Leusderkwartier

Huisartsen dragers van centrum

  door smartphone neemt toe’  


