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Even voorstellen
Na de uitbreiding van de Garmerwolder 
praktijk met locatie Ten Boer is in het team 
van huisartsen en alle ondersteunende 
disciplines een duidelijke taakverdeling 
ontstaan. Met de praktijkmanager, mevrouw 
Leyan van Beukering, heb ik een afspraak 
in het monumentale pand Gaykingastraat 
nummer 19 in Ten Boer. Het doel van dit 
bezoek is om de lezers van de G&T te 
informeren over de medewerkers van de 
praktijk. 

Het gehele team bestaat uit veertien personen: 
drie huisartsen, een verpleegkundig specialist, 
twee praktijkondersteuners geestelijke gezond-
heidszorg, twee praktijkondersteuners somatiek 
waarvan één ook dokters-/apothekersassistent 
is en vijf dokters-/apothekersassistenten. 
Hieronder komen de verpleegkundig specialist 
en twee huisartsen aan het woord. In volgende 
kranten stellen we de andere disciplines aan u 
voor. We maakten wel alvast een foto van de 
hele groep op maandag 9 januari. De praktijk-
manager had dit tot in de puntjes geregeld. 

Huisarts De Lange 
Per 1 januari van dit jaar is dokter Aafke de 
Lange begonnen in Ten Boer. Zij werkt er twee 
dagen per week op dinsdag en donderdag. 
Tevens werkt zij één dag in Hoogezand. Daar-
naast doet zij diensten bij de doktersdienst. 
Aafke is al zes jaar huisarts en heeft op verschil-
lende plekken in Groningen en Drenthe gewerkt. 
Ze woont in Harkstede met haar gezin met twee 
kinderen van zeven en vier jaar. Ze houdt van 
het platteland maar is ook blij met de stad op 
fietsafstand. In haar vrije tijd speelt ze piano. 
Bovendien zijn er ook nog kippen en schapen 
die zorg nodig hebben. ‘Zet maar in de krant dat 
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we krielhaantjes in de aanbieding hebben. Mis-
schien kan ik er iemand blij mee maken.’ Aafke 
is een geboren en getogen Groningse en ver-
staat het Gronings goed, maar spreekt het zelf 
niet. 

Verpleegkundig specialist Dekens
Op de locatie Ten Boer van voorganger dokter De 
Jonge werkte Louis Dekens al 12½ jaar als ver-
pleegkundig specialist - je spreekt ook wel van 
nurse practitioner - waarvoor hij als verpleegkun-
dige een tweejarige HBO-Master opleiding heeft 
afgerond in 2011. Vooral de ouderenzorg is zijn 
aandachtsgebied. Hij heeft twaalf jaar in het 
Academisch Ziekenhuis in Groningen (het hui-
dige UMCG) gewerkt. In de begintijd op Orthope-
die en later op de afdeling Levertransplantatie. 
Daarna werkte hij twaalf jaar bij een Arbodienst 
(Arbo-unie) als bedrijfsverpleegkundige en 
veilig heidskundige. In Ten Boer heeft hij het erg 
naar de zin. Hij is er geboren, daarna weliswaar 
opgegroeid in Leens, maar terug gekeerd naar 
Ten Boer. Vooral vanwege de fietsafstand naar 
het werk en ook omdat Ten Boer een fijn dorp is 
waar zijn vrouw en vier dochters het naar de zin 
hebben of hadden. Inmiddels is hij de trotse opa 
van drie kleinzonen en heeft hij naast vier werk-
dagen tijd om te sporten: hij fietst veel en tennist. 
Ook klust hij graag en zingt hij in het plaatselijke 
koor Amor Cantandi en is hij kerkelijk actief. De 
woensdag is zijn vrije dag. 

Huisarts Van der Werf
Vorig jaar mei is dokter Christine van der Werf in 
Ten Boer gestart. Zij is sinds drie jaar huisarts en 
heeft verschillende werkplekken gehad. Ze 
heeft in de Academische Huisartsenpraktijk bij 
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Huisartsen Christine van der Werf (links) en 
Aafke de Lange (rechts) met in het midden 
verpleegkundig specialist Louis Dekens 
(foto Patrizia Meijer)

het UMCG gewerkt en ze heeft waarnemingen 
gedaan in en rondom Groningen. Ze werkt drie 
dagen per week op maandag, woensdag en 
donderdag en vindt het fijn om een vaste werk-
plek te hebben. Daarnaast doet zij ook diensten 
voor de doktersdienst. Ze is getogen in de stad 
Groningen en heeft daar een fijne woonplek met 
haar man en vier kinderen. De jongste is pas 
een jaar oud. Het vergt een goede organisatie 
op het thuisfront om alles te regelen. Christine 
houdt van bootcamp en hardlopen. En in de 
schuur staan een mountainbike en een racefiets 
maar daar komt ze nu nog niet aan toe. 

Praktijk met twee locaties
Met Leyan van Beukering heb ik nog even tijd 
voor een rondleiding door het prachtig gereno-
veerde pand. Het is een rijksmonument en is van 
oudsher een dokterspand. Het pand is nu volle-
dig ingericht als praktijk. Er zijn vijf behandel-
kamers en deze locatie in Ten Boer heeft een 
apotheek. Dit is niet het geval in de locatie Gar-
merwolde. De patiënten uit Garmerwolde die-
nen voor hun medicijnen naar een openbare 
apotheek te gaan in verband met het vast-
gestelde afstandscriterium. Een persoonlijke 
benadering van de patiënten is voor het team 
heel belangrijk. Het is de kracht van een dorps-
praktijk dat het kleinschalig is en er korte lijnen 
zijn binnen de praktijk. Dat neemt niet weg dat 
de privacy van de patiënten heel belangrijk is. 
De praktijk ervaart het als een waardevolle aan-
vulling dat twee vrouwelijke huisartsen het team 
versterken. Dit biedt meer mogelijkheden aan 
de patiënten.
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