
‘Medisch centrum’ aan het Anne Frankplein in Rijen 

Vier huisartsen en een apotheek straks onder één dak 
 

Vier huisartspraktijken en een apotheek in één gebouw. Het nieuwe ‘medisch centrum’ 

aan het Anne Frankplein in Rijen is zo goed als gerealiseerd. Twee weken geleden 

kregen de betrokken artsen en apotheker de sleutel en er wordt nu hard aan gewerkt om 

er op 17 januari 2005 de eerste spreekuren te kunnen houden. Apotheek Rijen haalt 

deze streefdatum niet en zal iets later verhuizen.  

 

Ze hebben er zichtbaar plezier in, de vier huisartsen Adriaan Brouwers, Lenneke Fleerakkers, 

Jaap de Koning en Rob van Thiel en apotheker Birgit de Jong-Danyluk. Aan  afwerking en 

inrichting moet er in het nieuwe pand nog van alles gebeuren, maar de binnenmuren staan er 

en de toekomstige werkplekken tekenen zich duidelijk af. Redelijk snel eigenlijk als je 

bedenkt dat de plannen voor deze gezamenlijke huisartsenpraktijk twee jaar geleden voor het 

eerst in de (voltallige) huisartsengroep ter sprake kwam. Rob van Thiel: “Er is toen gevraagd 

wie er mee wilde doen. De overige drie Rijense artsen vonden het wel een mooi initiatief, 

maar hebben zelf ieder een prima pand en zijn daar dik tevreden mee."  

 

FRIS EN MODERN 

“We gaan van het nieuwe pand iets moois maken,” voorspelt Van Thiel. “Het zal fris, modern 

en patiëntvriendelijk worden ingericht.” De artsen en hun medewerkers hebben links van de 

centrale hal, in totaal 534 vierkante meter vloeroppervlak tot hun beschikking. Behalve balie, 

archief- en administratieruimte, een kleine keuken en vergaderruimte, zijn er een 

laboratorium, twee behandelkamers, twee ruimtes voor huisartsen in opleiding en één voor de 

praktijkverpleegkundige ingepland. Een flinke wachtkamer leidt naar vijf spreekkamers met 

ieder een eigen onderzoekgedeelte. Ze zijn bedoeld voor de vier betrokken huisartsen en voor 

huisarts Mw. Janssen, die in de praktijken van de dokters Brouwers en Van Thiel regelmatig 

mee spreekuren doet.  

 

MEER MOGELIJKHEDEN 

Maar niet alleen de mooie en goede huisvesting heeft een rol bij de overwegingen gespeeld. 

Ook uit medisch kwalitatief oogpunt is volgens Rob van Thiel samengaan in één gebouw een 

goede stap. “Ik denk dat het voor de eerstelijns geneeskunde in Rijen een grote vooruitgang is. 

We hebben nu een duidelijk medisch centrum, overdag altijd open en met de apotheek naast 

de deur. Bovendien biedt het ons op medisch inhoudelijk gebied meer mogelijkheden. Let 

wel, het blijven vier aparte praktijken, iedere patiënt houdt zijn of haar eigen huisarts. Maar 

met vieren heb je veel meer mogelijkheden dan individueel. Neem de praktijkondersteuner, 

die al een poosje voor onze vier praktijken werkt. Zij is verpleegkundige en doet onder andere 

de controles van alle patiënten met suikerziekte. De diabeteszorg is er al enorm mee 

verbeterd. En dan zijn er de huisartsen in opleiding. Adriaan Brouwers begeleidt al langer 

artsen die zich tot huisarts specialiseren en ik kan er nu ook mee beginnen. Je kunt ze hier nu 

een goede werkplek geven. Maar ook denken we erover om samen een ECG-apparaat (voor 

hartfilmpjes) aan te schaffen, kunnen we gezamenlijk protocollen voor de assistentes maken 

en medisch inhoudelijke zaken met elkaar bespreken.”  

 

EIGEN HUISARTS 

Eén gebouw, maar nog steeds vier aparte praktijken. Van Thiel: “Daar hebben we bewust 

voor gekozen. Mensen hebben dan één vast aanspreekpunt. Vaak hebben ze daar voorkeur 

voor. We proberen dat ook intact te houden. Alleen als de eigen huisarts afwezig mocht zijn 

en er doet zich een spoedeisend probleem voor, dan kunnen patiënten bij een van de andere 



drie praktijken terecht. Ook kan het zijn dat de assistentes ’s middags voor elkaar waarnemen, 

op het moment dat ze bijvoorbeeld een uitstrijkje moeten doen. Maar verder blijven alle 

telefoonnummers hetzelfde, vertelt de informatielijn nog steeds waar patiënten terecht kunnen 

en is de manier van waarnemen in Rijen als vanouds. ’s Avonds, ’s nachts en in de weekenden 

draaien we gewoon met de huisartsenpost mee. Over dit soort informatie zullen alle patiënten 

overigens nog persoonlijk bericht krijgen.”  

 

APOTHEEK RIJEN 

De apotheek die straks ook naar het Anne Frankplein verhuist, is Apotheek Rijen, op dit 

moment nog gevestigd op het adres Stationsstraat 49. Apotheker Birgit de Jong: “Toen we 

hoorden dat er vier huisartsen onder één dak kwamen, werden wij ook enthousiast. Het grote 

voordeel voor de patiënten is, dat ze na een consult meteen met hun recept bij ons binnen 

kunnen lopen. En ook met de huisartsen zelf zullen de lijnen korter zijn. Wie een katheter 

nodig heeft, kan snel even kijken wat er bij ons in voorraad is. Natuurlijk blijft het contact met 

de andere drie huisartsen en hun patiënten als vanouds. Alleen zullen ze nu naar dit nieuwe 

adres moeten komen.” 

De veertien medewerkers – twee apothekers, acht assistentes, twee bezorgers en twee 

schoonmakers – die Apotheek Rijen op dit moment telt, hebben rechts van de centrale, zo’n 

250 vierkante meter vloeroppervlak tot hun beschikking. De Jong: “De ruimte zal straks een 

open karakter krijgen. De patiënten kunnen de medewerkers aan het werk zien en alle 

zelfzorgmiddelen komen vóór de balie, zodat de klanten op hun gemak de producten die ze 

willen zelf uit kunnen zoeken.”  

 

KINDERZIEKTES 

De huisartsen nemen zoals gezegd op 17 januari 2005 hun nieuwe praktijkruimtes aan het 

Anne Frankplein 2 in gebruik en de apotheek verhuist net nog wat later. Rob van Thiel: “De 

officiële opening doen we pas over een aantal maanden. Eerst maar eens zorgen dat alle 

kinderziektes eruit zijn.” Iets wat met zoveel medische zorg in de buurt toch zeker moet 

lukken. 

 

Huisartsen, apothekers en assistentes die straks in het gebouw een nieuwe werkplek krijgen 

Dr. Jaap de Koning, Bianca Hofkes (ass.), Jolanda Raessen (ass.), Dr. Adriaan Brouwers, 

Wendy van Kuijk (ass.), Claudia Deckers (ass.), Karin Maas (ass.), apotheker Birgit de Jong, 

Achterste rij v.l.n.r. Dr. Lenneke Fleerakkers, Dr. Rob van Thiel, Albert van der Krabben 

(huisarts in opleiding), Carla Simons (praktijkondersteuner), apotheker Bart van Genugten  
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