
Huisartsenpraktijk J.C.Ponten 

Privé  

De maand september is voor ons gezin een bijzondere 
maand geweest waar we nog lang aan terug zullen 
denken: 

Zoon Joep kreeg zijn huisartsenbul tot onze grote 
verrassing “cum laude” en werd tijdens de uitreiking in 
Rotterdam extra in het zonnetje gezet. Een hele 
feestelijke dag. 

Ruim 2 weken later promoveerde onze oudste zoon , 
Jeroen tot doctor in de geneeskunde. Hij verdedigde in 
Maastricht zijn proefschrift over buikwandbreuken op 
mooie wijze. Ook dat was een bijzondere dag voor ons, 
als ouders. 

Joep werkt inmiddels 2 dagen per week in onze praktijk 
en Jeroen is als maag/darmchirurg tijdelijk in Dublin 
gaan werken. 

Praktijk: 

Sinds kort is dokter Verdijk met zwangerschapsverlof en 
als alles naar wens verloopt, zal zij half februari weer 
terugkeren. We hebben dus voor het eerst sinds vele jaren 
even geen vrouwelijke dokter in de praktijk.  



Naast dokter Ponten Jr. is dokter van Zwieten( uit 
IJzendijke) een studie-collega van mijn zoon, komen 
werken. Hij vervangt dokter Verdijk tot ze terugkomt. 

Ik hoop dat u, zoals u dat altijd met de huisartsen-in 
opleiding hebt gedaan, deze verse huisartsen een kans wil 
geven. Ik heb tot mijn vreugde al gezien dat ze heel wat 
kennis in huis hebben. 

Apotheek 

Mede namens Anneke heb ik nog enkele verzoeken aan 
u. Indien mogelijk “plasjes”(bij mogelijke 
blaasontsteking of controle) voor 10.30 inleveren bij 
Anneke. Er is dan nog een arts aanwezig en kan er 
meteen overleg zijn. 

Soms zult u de deur van de apotheek dicht aantreffen, 
terwijl Anneke er wel is. De vraag is of u dan even in de 
wachtkamer wil plaatsnemen omdat zij dan bezig is met 
het automatische bestelsysteem of een andere bezigheid 
waar ze even niet bij gestoord kan worden. 

Bij voorbaat dank voor uw medewerking! 

Binnen enkele weken gaan we over op een twee 
wekelijkse levering van de groothandel i.p.v. een 
dagelijkse. Dit betekent dat u tijdig om uw herhalingen 
moet denken en niet tot het laatste wachten. Voor 
spoedrecept hebben we een aparte regeling. 

 



Afwezig 

Op maandag  11 nov en maandag 9 dec is er geen 
inloopspreekuur i.v.m. nachtdienst op de HAP. 

De praktijk en apotheek zijn gesloten in de week van 30 dec 
t/m 3 januari. 

Er wordt waargenomen door de praktijk de Getijdenmolen en 
de Middelburgse apotheken. 

   

 

 

 

  

  

   


