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oen we in 2011 Medisch Centrum  
Vathorst begonnen, hadden we zo’n 
10.000 patiënten’, vertelt Jan Pier.  

‘Het gebouw bood alle ruimte om te groeien.  
Maar in 2014 merkten we dat we al aan onze  
grenzen raakten en in 2015 hebben we bij de  
gemeente en Ontwikkelingsbedrijf Vathorst (OBV)  
de noodklok geluid. We konden de patiënten  
nauwelijks meer kwijt: alle kamers waren vol en  
in de wachtkamers konden de mensen nog maar  
net zitten.’

Persoonlijke zorg
dichtbij

‘De officiële opening is op 25 mei, maar we zijn nu al  
ontzettend trots’. Huisartsen Jan Pier van Kooten en Frans 
Fluitsma bruisen van het enthousiasme als ze vertellen over 
hun tweede vestiging in Vathorst, aan de Heideweg. Precies 
acht jaar nadat ze aan de Wervershoofstraat Medisch Cen-
trum Vathorst openden, brengen ze nu ook aan de andere 
kant van de wijk persoonlijke zorg dichtbij.

HUISARTSENPRAKTIJK 
VATHORST

Jan Pier van Kooten (l) en Frans Fluitsma in hun nieuwe wachtruimte
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‘Het had niet nog een jaar langer moeten duren’, 
aldus Frans. ‘De hulp die we kregen van de 
gemeente en OBV was fantastisch. We konden 
uiteindelijk kiezen uit verschillende bouwlocaties. 
De nieuwe locatie aan de Heideweg ligt direct aan 
rotonde 14. De Heideweg ligt ten opzichte van de 
Wervershoofstraat letterlijk aan de andere kant van 
de wijk. De spreiding is dus perfect. Een betere plek 
hadden we niet kunnen bedenken.’

VERSCHILLENDE ZORGPARTIJEN
Net als in De Laak krijgt ook het nieuwe gebouw 
aan de Heideweg meer zorgpartijen onder één 
dak. ‘De verschillende partijen vullen elkaar aan 
én ze versterken elkaar’, legt Frans uit. ‘Neem de  
fysiotherapeuten van FyZie. Als huisartsen  
verwijzen we patiënten regelmatig door naar 
een fysiotherapeut. Omdat we in beide centra de  
fysiotherapeut zo dichtbij hebben, kunnen we die  
zo nodig vragen even mee te kijken. Dat kan weer 
een verwijzing schelen.’

AANWINST
Jan Pier vertelt enthousiast over de zorgpartners  
die hij en Frans aan Huisartsenpraktijk Vathorst 
hebben weten te binden. ‘Frans noemde FyZie 
al, daar werken we mee samen in beide centra. 
Hetzelfde geldt voor de KNO-artsen Van Linschoten. 
Super blij ben ik met PsyMens, dat gespecialiseerd 
is in kinderpsychologie en -psychiatrie. In een
kinderrijke wijk als Vathorst is dat absoluut een  
aanwinst. Daarnaast is er een praktijk voor  
hypnotherapie en een vestiging van Logopedie  
de Bron.’ En natuurlijk ook een Saltro-lab voor 
bloedonderzoek en een eigen apotheek. ‘Ook leuk’, 
zegt Jan Pier, ‘het is een bijzondere apotheek met 
een originele, klantgerichte aanpak.’ De opening van 
een tweede vestiging brengt voor huisartsenpraktijk 
Vathorst een extra uitdaging met zich mee:  
de praktijk met inmiddels zo’n 12.000 patiënten  
moet in tweeën worden gesplitst. ‘Of eigenlijk in 
vieren’, legt Frans uit. ‘Huisartsen-praktijk Vathorst 
bestaat uit de praktijk Van Kooten & Van Eekert, 
van Jan Pier en zijn vrouw, en die van mij: de praktijk 

Fluitsma. Van de 12.000 patiënten verhuizen er straks 
twee maal 3.000 naar de Heideweg. Op onze website 
kunnen de patiënten een postcodecheck doen. Aan 
de hand daarvan zien ze bij welk centrum wij hen, 
op basis van hun postcode, hebben ingedeeld. Als 
ze liever de andere vestiging bezoeken, bijvoorbeeld 
omdat hun favoriete huisarts daar werkt, dan kunnen 
ze dat direct online kenbaar maken. Overigens 
kunnen mensen ook online een afspraak maken 
in de nieuwe situatie’. 

PERSOONLIJKE ZORG 
'De tweede vestiging wordt geen dependance van de 
eerste', gaat Jan Pier verder. ‘We kiezen nadrukkelijk 
voor twee zelfstandige vestigingen omdat we 
persoonlijke zorg belangrijk vinden. Daarbij hoort 
een eigen dokter, op een vertrouwde plek, waar de 
patiënt zich gekend weet en waar zijn/haar dossier is 
opgeslagen. Vandaar die splitsing. We gaan niet heen 
en weer pendelen. Dus van onze 28 medewerkers 
verhuist de helft naar de Heideweg. In beide centra 
werken straks zeven huisartsen, vijf assistentes en 

Het nieuwe gebouw aan de Valutaboulevard en Heideweg bij rotonde 14

‘ Bij een zelfstandige  
vestiging hoort een  
eigen dokter op een  
vertrouwde plek’



Huisartsenpraktijk Vathorst

Adres Heideweg 246 (aan Rotonde 14)
Zorgpartijen Huisartsenpraktijk Vathorst
 Van Linschoten Specialisten
 PsyMens
 Guan Felix Hypnotherapie Praktijk
 Logopedie de Bron
 Apotheek Heideweg
 Saltro Laboratoriumonderzoek
Meer informatie www.huisartsenpraktijkvathorst.nl
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twee praktijkondersteuners. Alleen in de zomer-
maanden, als het veel rustiger is, werken we een 
aantal weken vanuit één vestiging.’ Jan Pier is trots 
op hoe de verdeling van de medewerkers tot stand 
is gekomen. ‘Dat was niet zo makkelijk, want we zijn 
een hecht en goed op elkaar ingespeeld team. 
Gelukkig zijn we er samen goed uitgekomen.’

HELDERE STRUCTUUR
De rondleiding die Jan Pier en Frans geven 
door de nieuwe praktijk verklaart hun enorme 
enthousiasme: het nieuwe gebouw ziet er fantastisch 
uit. Veel daglicht, eigentijdse kleuren, mooie ruimten, 
een heldere structuur, kortom een gebouw waarover 
goed is nagedacht. ‘Dat is een groot verschil met 
het oude centrum’, vertelt Jan Pier. ‘Het gebouw aan 
de Wervershoofstraat stond er al; wij huren dat van 
woningcorporatie Portaal. Sommige ruimten daar zijn 
bijvoorbeeld groter dan nodig voor het gebruik; dat is 
niet altijd efficiënt. Dit gebouw hebben we zelf laten 
ontwikkelen waardoor we het goed konden laten 
aansluiten op onze eigen wensen.’

(ZORG)WONINGEN
Frans en Jan Pier waren al ondernemers in de zorg, 
altijd op zoek naar nieuwe kansen, maar met de  
ontwikkeling van een eigen tweede vestiging in 
Medisch Centrum Heideweg zijn ze nu dus ook 
vastgoedontwikkelaar geworden. ‘Niet alleen 
trouwens’, vertelt Frans. ‘We hebben deze 
ontwikkeling samen gedaan met woningcorporatie 
Omnia. Zij hebben naast ons pand een 
appartementengebouw ontwikkeld. Vier van 
de 29 appartementen worden verhuurd via een 
zorgaanbieder. Voor de huurders is de aanwezigheid 
van het Gezondheidscentrum, met onder meer de 
huisarts, apotheek en fysiotherapeut, een welkome 
aanvulling.’

De afgelopen weken is Medisch Centrum Heideweg 
stap voor stap steeds verder in gebruik genomen, 
maar de officiële opening vindt plaats op 25 mei 2019. 

‘Dat wordt een bijzonder moment’, zegt Jan Pier. 
‘Iedereen heeft zó hard gewerkt. En tijdens de 
ontwikkeling ging de patiëntenzorg natuurlijk  
gewoon door. In een gebouw dat het aantal  
patiënten eigenlijk niet meer aankon. De nieuwe 
vestiging biedt ons weer ruimte de persoonlijke zorg 
te leveren die we zo belangrijk vinden. We hebben  
er ontzettend veel zin in!’ ❖

Praktijkmanager Hatice Colak


