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De Coepe
De vier eigenaren van het gloednieuwe Medisch Cen
trum de Coepel in Katwijk zijn meer dan trots op wat
ze samen hebben neergezet.
1UST HARRY MOSFOIOS NANCY VAN OtRKWAAK
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V.l.n.r.: luilsarts Mirjam

Schonenberg, tandarts Paul

Hnasnoot, huisatti Herbert
Smaal en apotheker Piet

Ooms.

Randweg 47 in Katwijk aan Zee. Dat

is liet adres van Medisch Centrum
de Coepel. Een plek die bij heel wat
inwoners van de badplaats tot de
verbeelding spreekt. Meer dan een
halve eeuw was in bet inmiddels

fraai verbouwde pand immers de Calvijnscbool
gcvestigd. Vele duizenden kinderen bevolkten er
in de loop der jaren de lokalen. De nieuwe be-
vvoners herkennen die oud-leerlingen vaak di
rect bij binnenkomst. 'Mensen kijken verbaasd
rond en proberen iets van vroeger te herken
nen', zegt Piet Ooms van de Katwijkse Apolheek.
'Hun monden vallen open. En dat is niet zo
vreemd. Het is hier heel mooi geworden. Maar
we hebben dan ook vrijwel alles gestript en het
hele gebouw opnieuw ingedeeld.'

DIVERSE DISCIPLINES De Coepel waar-
van naast Ooms ook tandarts Paul Haasnoot en
de huisartsen Herbert Smaal en Mirjam Scho
nenberg de initiatiefncmers en eigenaren zijn,
draait al enkelc maanden volop. Het pand geldt
als veel meer dan alleen een vervanging van het
oude onderkomen dat 'verlaten' aan het begin
van de straat staat. Diverse andere zorgverle-
ners en -instellingen zijn er op nummer 47
reeds als huurder bij ingetrokken. Dat was al het
idee toen vijf jaar terug de eerste plannen ge-
maakt werden. Hier moesten diverse disciplines
samenkomen. Een gedachte die - hoe toevallig -
uiteindelijk ook heel goed blijkt te passen bij de
inspanningen van de overheid om de zorg be-
taalbaar te houden. De eerstelijns
zorgverlening moet sterker worden en dichter
bij de mensen komen, zo luidt het credo. Als je
daar meer zaken weet af te handelen, hoef je de
dure zlekenhulszorg pas in te zetten als het edit
nodig is.

Ze hebben dus eigenlijk een slaggemaakt
die zo mogelijk elders nog moet plaatsvinden en
waar menig eerstelijns zorgverlener jaloers op
zal zijn. Medisch Centrum de Coepel biedt naast

de apotheek, de huisartsen en drie tandarts-
praktijken inmiddels ook onderdak aan het
SCAL Diagnostisch Centrum, PMC Katwijk 1-ysio-
therapie, Beweegwijzer Katwijk, medisch pedi
cure Didy van I5eelen, dietiste Sigrid van der Ma-
rel (van 2FeelBetter), bekkenfysiotherapeute
Mirjam de Visser en een buitenpoliklinick van
Alrijne (voorheen het Diaconessenhuis), waar
diverse specialisten spreekuren houden. 'Dit
werkt edit ideaal', vindt Mirjam Schonenberg.
'Voor alle patienten, maar met name voor de
groeiende groep kwetsbare ouderen is het heel
fijn dat ze niet overal voor naar Leiden hoeven.
En voor ons is het zo praktisch omdat we ook el-
kaar gemakkelijker kunnen aanspreken. Handig
als je even wat specialistische kermis nodig
hebt, een collega wilt laten meekijken of een pa-

FIJN VOOR ALLE
PARTIJEN
In het nieuwe Medisch
Centrum de Coepel
zijn diverse disciplines
s.imengebtacht. Heel
praktisch voor de sa-
menwerklng tussen
zorcjverleners. F.r is
zelfs een buitenpolikli-
niek van Alrijne (voor-
heen het Diaconessen-
huisl, waar diverse
specialisten spreekuur
houden. Ideaal voor
de patient.
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'Mensen kijken vaak
verbaasd rond en

proberen in het gebouw
iets van vroeger

te herkennen'

tient wilt doorverwijzen.'

KOSTEN IN DE HAND Het was een enor-
me kills, maar we hebben er bepaald geen spijt
van', zegt tandarts Paul llaasnoot die zich eind
201 A, kort voor de aanschaf van het gebouw, als
laatste bij hetclubje initiatiefnemers voegde.
Aanvankelijk wilclen de bewoners van de oude
Coepel het pand waar zij in 2000 introkkcn, re-
noveren en uitbouwen. Omdat de Calvijnschool
leeg stond, besloten ze te informeren of ze die
als lijdelijk onderkomen konden huren. Toon
kvvam de architect incens met het lumineiize
idee om de school te kopen en te verbouwen.
Zo'n investeriug sprak ook mij heel erg aan, om
dat het op termijn toch naar je toe konit. Naast
zorgverlener ben je tenslotte ook ondernemer.
In een tijd waarin het vooral de overheid en ver-
zekeraars zijn die ons inkomen bepalen, kan het
helemaal geen kwaad om de kostencomponent
van een praktijk in de hand te houden...'

Al snel bleek echter dat de voordelen van
een breed medisch centrum ookandere zorg-
vetieners aansprekcn. 'De bezetting met huur-
ders is prima', zegt Herbert Smaal. 'We zitten nu
vol, Maar mogelijk is er in de toekomst nog
ruimte voor andete specialisten. Een psycho-
loog, een podoloog, een logopedist, maar ook
een thuiszorgorganisatie zou wat ons betreft
een heel welkome aanvulling zijn.'

FINISHING TOUCH Als we De Coepel half
januari bezoeken, is heteral een komen en gaan
van mensen. Het vijftig eigen plekken tellende
parkeerterrein (voor bezoekers gratis toeganke-
lijk) en het pand liggen er keurig bij. Maarde fi
nishing touch moet op dat moment nog plaats-
vinden. Ooms: 'Bewegwijzering, naambordjes,
logo's, raamversieringen..., nu we gesetteld zijn,
hebben we er eindelijk even tijd voor. In maart
of april vinden de ofRciele opening en het open
huis plants. Dan moet het helemaal klaar zijn.'

20 LtirifN KATWIJK


