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De nieuwe praktijk van dokter Wilco Bloed 
is 'geboren'. ,,De bouw heeft precies negen 
maanden geduurd, maar nu is het dan 
zover”, aldus dokter Bloed, die zelf verrast 
werd met gloednieuwe echoscopie-
apparatuur. Na een inleiding van dominee 
Bakker, predikant van de Gereformeerde 
Gemeente, verzamelden de 
belangstellenden zich op het plein voor de 
praktijk. Daar stonden verschillende 
patiëntenverenigingen met een kraam met 
informatie voor de bezoekers. Eerst het 
woord aan dokter Bloed zelf. Hij vertelde 
blij te zijn dat hij, na de mooie start die hij 
beleefd heeft aan de Industrierondweg, nu 
zijn nieuwe praktijk kon betrekken. ,,In 
Huisartspraktijk De Noord werken we 
samen met de Fysiotherapiepraktijk Urk – 
de praktijk van Albert Koffeman – en met 
de logopediste. Op die manier kunnen we 
directe lijnen trekken tussen de 
verschillende zorginstellingen.”  

In zijn dankwoord richtte dokter Bloed zich allereerst tot de Urker bevolking. ,,Voor ons, 
mensen uit de Betuwe, was het spannend. Hoe zou dat gaan?” Die zorgen waren echter 
voor niets. ,,We hebben nu al een hechte band. We zijn de bevolking dan ook dankbaar, 
voor de hartelijke ontvangst en het vertrouwen dat zij in ons gesteld heeft.” Daarna 
richtte dokter Bloed zich tot zijn collega's, dokter Hildering, dokter Dekker en dokter 
Haasnoot. ,,We kennen elkaar sinds april vorig jaar, en het klikte meteen. We hebben de 
afgelopen tijd goed samengewerkt en daarvoor wil ik jullie hartelijk danken.” Als derde 
waren de ouders en de familie van dokter Bloed aan de beurt. ,,We wonen nu verder bij 
elkaar weg en we missen jullie dichtbij. Aan de andere kant: in vijf kwartier rijden staan 
we bij elkaar op de stoep. Dat moet te doen zijn.” Vervolgens richtte dokter Bloed zich 
tot de gemeente en de aannemer, L. Post en Zn. ,,Freek, bedankt, jullie en Willem 
Hoekstra van Hoekstra Elektro hebben vakmanschap geleverd.  

De huisartsenpraktijk is een visitekaartje voor jullie bedrijven.”Ook Jan van Haaften, de 
ceremoniemeester, voormalig buurman én vriend, werd bedankt, net als de 
patiëntenverenigingen, die op het plein stonden. ,,We hebben van alle kanten zoveel hulp 
gekregen, dat we onmogelijk iedereen op kunnen noemen. Toch zijn we daarom niet 
minder dankbaar.” Tot slot benadrukte dokter Bloed, dat zonder Gods zegen niets van dit 
al tot stand gekomen zou zijn. ,,We zijn dan ook vooral de Heere dankbaar. Spreuken 
3:5-6 – onze trouwtekst – is ook hier onze bede.”  

Delen van de oogst  

Na de toespraak van dokter Bloed, was het woord aan professor Smalhout, die, ondanks 
zijn tachtigurige werkweek, toch de moeite had genomen om naar Urk te komen. 
Professor Smalhout vertelde in zijn toespraak dat hij al vijftig jaar arts is. ,,Ik heb in al 
die jaren veel zien veranderen. Ten goede, maar ook ten slechte. Het arts zijn zelf is ook 
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veranderd. Toen was arts zijn iets dat je altijd was, ook op kerstavond. Nu zie er ook 
artsen tussen zitten die net zo goed makelaar hadden kunnen zijn. Er komen steeds 
meer huisartsenposten. En artsen, die met het gezicht naar hun computerscherm en de 
rug naar de patiënt durven vragen 'wat denkt u er zelf van?' Nederland telt steeds meer 
mensen, die niet eens een eigen huisarts hebben. Hier is dat anders. Met dokter Dekker 
als stuwende kracht, wordt hier nog steeds ouderwetse geneeskunde beoefend. Alle drie 
de artsen in dit samenwerkingsverband hebben een eigen praktijk, en toch is er een 
eenheid. Hier kennen patiënten hun arts, en andersom. Dat spreekt mij aan en dat is ook 
de reden, dat ik deze praktijk graag open. Een goed voorbeeld daarvan is dat hier nog 
echt verloskunde is. Artsen zien hier nog kinderen geboren worden.”  

Heel toepasselijk had de officiële opening dan ook de vorm van een bevalling. Door 
middel van een keizersnee was het aan professor Smalhout, om het zeil voor de opening 
open te snijden. Geheel in stijl was zelfs het vruchtwater niet vergeten. ,,In de afgelopen 
negen maanden is heel veel werk verzet. Maar het staat al in psalm 126: “Die met tranen 
zaaien, zullen met gejuich maaien.” Ik hoop dat hier volle schoven geoogst zullen 
worden, en dat iedereen in die oogst mag delen.”  

 


