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Praktijk dokter Hoepman na grondige verbouwing up-to-date
Easterein – Negen jaar geleden, 
toen dokter Hoepman in Eas-
terein de huisartsenpraktijk van 
Hans Loor overnam, werd zij 
ondersteund door één assistent. 
Twee werkruimtes waren nog 
voldoende. Tegenwoordig wordt 
ze bijgestaan door een team van 
assistentes en verpleegkundigen 
(POH) en beschikt de Easterein-
der huisartsenpraktijk over vijf 
spreekkamers.

Door Hinne Bokma

De afgelopen maanden is de 
praktijk van Hoepman grondig 
verbouwd en flink uitgebreid. Ze 
moest daarvoor tijdelijk het pand 
verlaten. Vanaf begin januari van 
dit jaar ontving ze haar patiënten 
in de voormalige studio van ACB 
aan de Walperterwei in Wommels. 
Afgelopen weekend verhuisde de 
huisarts weer naar de Van Eysinga-
leane en dinsdag hield ze er weer 
spreekuur.
Het voormalige bankgebouw 
– twee kluizen in het pand her-
inneren nog aan de vroegere 
bestemming – onderging een 
metamorfose en voldoet nu aan de 
eisen die aan een moderne huis-
artsenpraktijk worden gesteld. 
De balie is gemoderniseerd en 

waarborgt de privacy van de 
patiënten. De wachtruimte heeft 
wel haar open karakter gehouden. 
,,Ik wol sicht hâlde op myn pasjin-
ten”, zegt dokter Hoepman. 
Nieuw in de praktijk is een speciale 

ruimte, waar kleine chirurgische 
ingrepen kunnen worden uit-
gevoerd. Daarbij gaat het onder 
anderen om het wegsnijden van 
moedervlekken en het verwijde-
ren van vetbultjes en talgklieren. 

Hoepman voerde deze ingrepen 
al uit, maar beschikt nu over een 
speciale ruimte, die op dat werk 
is afgestemd.. Om chirurgische 
ingrepen te kunnen doen volgde 
ze enkele jaren geleden aan de 

doktersacademie de opleiding 
Chirurgie fase twee. 
Hoepman werkt samen met 
twee apothekersassistenten, twee 
doktersassistenten, twee praktijk-
verpleegkundigen, een huisarts in 
dienst van een huisarts (Hidha) en 
een praktijkmanager. ,,We dogge 
hjir alles om de soarch sa ticht 
mooglik bij de minsken te hâl-
den”, aldus de huisarts. 

Specialistische zorg 
Het aantal taken is in de afgelopen 
jaren flink toegenomen en zal de 
komende jaren verder uitbreiden. 
Het gaat om een verschuiving van 
werkzaamheden van het ziekenhuis 
(tweede lijn) naar de huisartsen 
(eerste lijn). Er is steeds meer spe-
cialistische zorg nodig. Ook de 
ouderenzorg, waarbij patiënten 
thuis worden bezocht, vraagt steeds 
meer aandacht. ,,En wy hawwe 
noch altiten it poppeslokje, dat de 
praktykferpleegkundige foar har 
rekken nimt.”
Nu de verbouwing is afgerond 
volgt in de komende weken de her-
inrichting van het terrein. Dan is 
de praktijk klaar voor de toekomst. 
In een dorpspraktijk, zoals in Eas-
terein het geval is, voelt Hoepman 
zich op haar gemak. ,,Dat past by 
my.”

Spannum wint korfbalderby

Wiuwert - Afgelopen zaterdag 
speelden KV Spannum en WWC de 
zoveelste derby tegen elkaar. Waren 
in het verleden de ploegen bijna 
altijd aan elkaar gewaagd, deze keer 
was er alleen in het eerste kwartier 
sprake van spanning. Spannum 
won uiteindelijk verdiend en ruim 
met 8-23 in Wiuwert.
Waar bij Spannum een aantal jaren 
geleden rigoureus verjongd is, lijkt 
WWC dat proces nu te doorlopen. 
Gelegenheidscoach Joke Koldijk 
van WWC stelde de ploeg op die 
in de zaal nog als tweede team 
speelde en hield de ervaren men-
sen aan de kant. Voor Spannum 
was dit enigszins verrassend.

Beide ploegen kwamen stroef op 
gang. Na een kwartiertje spelen gaf 
het scorebord 4-4 aan en leek het 
een spannende wedstrijd te wor-
den. Spannum schakelde daarna 
een tandje bij en zonder dat WWC 
daar iets tegenover kon stellen 
werd de rust bereikt met een com-
fortabele 4–9 voorsprong. 
 Met name de beginfase van de 
tweede helft zou belangrijk zijn 
voor het uiteindelijke eindresul-
taat. Met vier vlotte scores op rij 
werd de voorsprong door Span-
num vergroot tot een marge van 
9. Spannum scoorde daarna rustig 
door en uiteindelijk kwamen alle 
Spannumers op het scoreformulier. 

Dennis van der Hoek probeert de bal in de ploeg te houden, op de voor-
grond Dieke Postma.             Foto: Henk Bootsma

Dokter Hoepman in actie als verhuizer.  Afgelopen zaterdag werd de praktijk in Easterein weer ingericht.

Exitpoll: Baard kiest voor historische brug

De provincie Fryslân raadpleegde vorige week de inwoners van Baard over de 
aan te leggen nieuwe brug in het dorp, maar voor voorzitter Aukje Bergwerff 
dorpsbelang Baard staat de uitkomst van de enquête al vast. Een ruime meer-
derheid van de bevolking kiest voor een nieuwe historische ophaalbrug over 
de Boalserter Feart, zo blijkt uit een door dorpsbelang uitgevoerde exitpoll. 
Het alternatief, een vaste fietsbrug, krijgt geen steun van de Baarders. In dat 
geval kunnen de inwoners van de Dekemawei niet meer met de auto in het 
dorp komen. De oude brug is versleten.

Earste ljipaai foar
fûgelwacht Easterein
Easterein - Johannes Huitema út 
Easterein hat op 27 maart  it earste 
ljipaai fan de fûgelwacht  Easterein 
fûn. Op it lân fan Hendrik de Jong 
oan de Wommelserdyk fûn hy om 
18.49 it aaike. Hjirmei is it iepen 
gebied fan de fûgelwacht slúten..


