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Beste zwangere en partner, 
 
Inmiddels hebben wij, dokter Dorresteijn en dokter Van Dijk, al ruim 27 jaar met heel veel plezier zwanger-
schappen en bevallingen mogen begeleiden in Ederveen en omgeving. Door de goede samenwerking met 
verschillende verloskundigen is dat steeds ook mogelijk geweest. 
 
Maar tijden veranderen. De eisen die aan verloskundigen worden gesteld worden steeds hoger: meer 
verplichte nascholingen, toegenomen aantal protocollen, noodzaak tot steeds meer voorlichting, strengere 
eisen aan waarneming en bereikbaarheid, toegenomen administratieve lasten, enzovoort. Daarnaast is ons 
werk als huisarts er niet rustiger op geworden en zijn we ’s avonds ook nogal eens bezet door een nascholing, 
een vergadering of een andere verplichting. Dit heeft er mede toe geleid dat dokter Van Dijk in 2016 al is 
gestopt met het doen van bevallingen en alleen nog de zwangerschapscontroles doet. 
 
Tot nu toe hebben wij de waarneming steeds soepel kunnen regelen. Omdat ik nu echter steeds vaker een 
beroep op de verloskundigen moet doen, wordt het aantal bevallingen wat ik zelf nog begeleid steeds minder. 
Ook wordt het voor de verloskundige uit Voorthuizen bezwaarlijk om vaker voor de bevallingen in Ederveen 
beschikbaar te moeten zijn mede vanwege de afstand Voorthuizen-Ederveen. Dit alles bij elkaar genomen 
betekent dat nu toch het moment gekomen is dat wij besloten hebben om te gaan stoppen met de verloskunde.  
 
Als huisartsen hebben wij in het verleden meerdere jaren samengewerkt met Creation Verloskundigen te 
Veenendaal; voor een aantal van jullie reeds bekend. Wij denken dat de zwangerschapsbegeleiding bij hen in 
goede handen is. Creation Verloskundigen heeft bewust gekozen voor kleinschalige begeleiding, omdat ieder 
kindje uniek is en elk leven een wonder is. Zij kunnen dus, net als wij, alle tijd en aandacht en geven die jij als 
zwangere nodig hebt. Op www.creationverloskundigen.nl, vind je meer informatie over wie zij zijn en hoe zij 
werken. 
 
Praktisch gezien verandert er niet zo heel veel voor jou. Per 1 mei 2017 zullen zij spreekuur houden in onze 
huisartsenpraktijk in Ederveen. Dit zullen zij op vaste tijden doen, vooralsnog is dat op de woensdagmiddag. Je 
hoeft dus niet naar hun praktijk in Veenendaal te komen. Uiteraard ben je ook welkom op één van de 
spreekuren in Veenendaal, als je dit beter uitkomt.  
 
Alle bestaande afspraken bij dokter Dorresteijn en/of dokter Van Dijk blijven staan, ook als ze na 1 mei gepland 
staan. Je eerstvolgende afspraak wordt dan bij Creation Verloskundigen gemaakt. Op de speciale pagina 
www.creationverloskundigen.nl/ederveen vind je alle praktische informatie nog een keer op een rij. Ook kun je 
je hier aanmelden voor een eerste afspraak.  Je mag hen ook bellen op 0318 – 55 34 65 of een e-mail sturen naar 
info@creationverloskundigen.nl. Overigens ben je niet verplicht om voor Creation Verloskundigen te kiezen. 
 
Rest ons om je een goede verdere zwangerschap toe te wensen, alle goeds! 
 
Hartelijke groet, 
 
namens Huisartsenpraktijk Ederveen,  namens Creation Verloskundigen, 
Teus Dorresteijn    Rosanne van Dam 
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