
Alle stappen van de eerstelijns zorgpaden binnen handbereik. Dat is 
de kracht van het nieuwe Gezondheidscentrum Levinas in Kralingen-
Crooswijk. Patiënten kunnen er terecht bij maar liefst dertien experts: 
van huisarts tot diëtist, van fysiotherapeut tot medisch pedicure. 

Ook huisartsen in Gezondheidscentrum Levinas
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et Gezondheidscentrum Levinas ligt pal 
naast een groen stadsparkje in Kralingen-
Crooswijk. Op de gevel prijkt in frisse 

blauwe en groene letters: ‘Levinas - zorg voor 
welzijn’. Dat welzijn is meteen voelbaar in de wacht-
kamer. Naast comfortabele ruime stoelen, in zachte 
tinten paars en groen, staat een kamerplant zo groot 
als een boom. Op een tv-scherm passeert in stilte  
informatie de revue en vanonder een verlaagd 
plafond valt het zonlicht subtiel door schuine dak-
ramen. “We wilden een soort thuisgevoel creëren”, 
vertelt huisarts Annemarie de Vet. 
“En dat lijkt te werken. Sommige van onze cliënten 
komen expres ruim van tevoren naar hun afspraak 
om bij te komen in de wachtkamer. Maar voor 
anderen is het behoorlijk wennen. De ruimte is 
bijvoorbeeld veel ruimer en strakker dan in de 
historische panden waar twee van de drie participe-
rende huisartspraktijken eerst gevestigd waren. Ook 
kunnen mensen nu bij de balie iemand treffen die 
niet hun eigen doktersassistente is.”

Hele jaar open
Het nieuwe gezondheidscentrum aan Noordeinde 
97, dat op 16 maart is geopend, herbergt onder één 
dak maar liefst dertien verschillende disciplines. De 
aanloop naar het fysieke gebouw duurde negen jaar, 
maar ondertussen was de samenwerking tussen de 
huisartsen en de andere deskundigen al volop aan 
de gang. “Het gebouw is de samenwerking gevolgd 

en niet andersom”, zegt huisarts met bijzondere 
bekwaamheid oogheelkunde Kim Kloppenborg. Zij 
voert net als collega De Vet een zelfstandige duo-huis-
artsenpraktijk binnen Levinas. “Bij Levinas zitten drie 
duo-huisartspraktijken. Elke praktijk werkt nog steeds 
met eigen patiënten en eigen praktijkondersteuners. 
Maar onze intensieve samenwerking betekent wel 
dat we elkaars patiënten snel en makkelijk opvangen, 
bijvoorbeeld bij acute klachten. Ook geeft het onze 
patiënten als voordeel dat de huisartsen in Levinas het 
hele jaar open zijn, zij het op reguliere tijden.”

Korte lijnen
Qua medische zorg biedt Levinas de buurtbewoners 
ook toegang tot een apotheek, een medisch diagnos-
tisch centrum, diëtisten, verloskundigen, ergo- en 
fysiotherapeuten, een logopediste en een medisch 
pedicure. Bovendien kunnen mensen er terecht voor 
contact met thuiszorg en gehandicaptenzorg. Dat al 
deze disciplines nu bij elkaar zitten in één gebouw, 

is handig voor de huisartsen en de patiënten. “De 
lijnen onderling zijn heel kort. Ik kan even persoon-
lijk bij een deskundige langs”, vertelt De Vet. 
“Ook voor onze patiënten levert het efficiënte zorg 
op. Ze kunnen in één middag een ‘deskundigen-
rondje’ doen. Neem bijvoorbeeld een man met de 
chronische longaandoening COPD. In Levinas vindt 
hij de professionals die hij nodig heeft: een fysiothe-
rapeut die hem helpt met zijn fysieke conditie, een 
praktijkondersteuner die hem helpt bij de motivatie 
om te stoppen met roken, een apotheker die zijn 
medicijngebruik in de gaten houdt en een diëtiste 
die kijkt of er sprake is van ondervoeding. Op deze 
manier is een heel zorgpad binnen handbereik. Een 
patiënt met een milde tot matige vorm van COPD 
hoeft dan niet meer naar het ziekenhuis.”

Persoonlijke aandacht
De huisartsen en deskundigen van Gezondheids-
centrum Levinas hebben in de afgelopen vier jaar 

H

Dertien disciplines onder een dak

gezondheidscentrum Levinas is vernoemd 
naar de filosoof emmanuel Levinas, die de 
mens centraal stelde. Op dit mensbeeld 
heeft het gezondheidscentrum haar visie 
gebaseerd.

In het statuut van het gezondheidscentrum 
wordt gemeld dat “het geven van de beste mo-
gelijke zorg centraal staat. Organisatie, taak-
verdeling, communicatie; uiteindelijk staat alles 
ten dienste van deze zorg.” Huisarts Ferdinand 
van der Does van een van de deelnemende 
huisartsenpraktijken licht toe: “Het mooie van 
ons gezondheidscentrum is dat heel expliciet 
op papier is vastgelegd hoe hulpverleners met 
elkaar en met patiënten moeten omgaan. Ook 
al lijken deze gedragsregels vanzelfsprekend, 
toch geeft dit ondertekende statuut extra moti-
vatie om het na te leven. Het is vooral uniek dat 
de gedragsregels vanuit de filosofie van Levinas 
een ethische onderbouwing hebben gekregen,  
waar alle zorgverleners door een serie lezingen 
kennis van hebben genomen.”

De drie huisartspraktijken in Levinas (Baar-Poort&Van der Does, Hohmann&De Vet,  
kloppenborg) doen mee met het academisch huisartsennetwerk Primeur, dat nu ongeveer 
anderhalf jaar loopt.

In Primeur werken elf gezondheidscentra in de regio Zuidwest Nederland nauw samen met de  
afdeling Huisartsgeneeskunde van het Erasmus MC. Ze doen dit op het gebied van onderwijs, 
onderzoek en praktijk. Huisarts en kaderarts diabetes Ferdinand van der Does geeft onderwijs aan 
aios van het Erasmus MC: “Door Primeur worden we voortdurend geconfronteerd met wetenschap-
pelijk denken. Dat is belangrijk, want in een markt gestuurd veld kan dit op de achtergrond raken. 
Wij huisartsen moeten ervoor waken dat de eerstelijnszorg geen speelbal van de markt wordt. Daar 
moeten we onze patiënten tegen beschermen.”
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zorgpaden opgezet voor chronische ziektes als 
COPD, diabetes, obesitas en ouderenzorg. Niet 
elk zorgpad begint bij de huisarts. Zo trekt bij het 
zorgpad voor obesitas eerder de diëtiste de kar. 
Persoonlijke aandacht is het sleutelwoord in al deze 
zorgpaden. “Bij chronische aandoeningen is vaak 
het gedrag van cruciaal belang in de zorg voor de 
patiënt. Denk aan stoppen met roken bij COPD of 
dieet en lichaamsbeweging bij obesitas”, licht De 
Vet toe. “Die persoonlijke aandacht maakt dat je 
mensen beter kan helpen.” 

Maakt de samenwerking binnen Levinas de zorg 
ook kostenefficiënter? Volgens huisartsen De Vet 
en Kloppenborg moet het niet om kostenbesparing 
draaien. “Het contact onder deskundigen is inder-
daad efficiënter en draagt bij aan een goede sfeer 
waar patiënten baat bij hebben. Maar die efficiëntie 
is moeilijk in tijd en geld uit te drukken. Wel levert 
het overduidelijk betere zorg op.”

Geestelijke zorg
Levinas biedt ook niet-medische hulp, in de vorm van 
maatschappelijk werk en geestelijke zorg. Dat laatste is 
uniek en vernieuwend aan het gezondheidscentrum. 
Kloppenborg legt uit: “We zien dat de chronische zorg 
steeds meer in handen komt van niet-dokters. Dat is 
niet vreemd, want juist bij chronische ziektes gaat het 
vaak om meer dan medische klachten.”
Op het wekelijks inloopspreekuur geestelijke zorg 
kunnen mensen hun verhaal kwijt bij een geestelijke 
of vertegenwoordiger van verschillende religies en 
levensovertuigingen. “We zien dat deze hulp goed 
aanslaat”, vertelt De Vet. “Een moslimechtpaar met 
relatieconflicten heeft bijvoorbeeld baat bij een  
gesprek met een imam. Het onderwerp hoeft  
overigens niet religieus te zijn. Ook een alleen-
staande weduwnaar met zingevingsvragen kan  
bij de geestelijke zorg terecht.” •

‘De lijnen zijn kort, ik  
kan zo even persoonlijk bij 
een deskundige langs’


