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Geert Zaaijer en Roel Zaaijer, 
tot hun pensioen huisarts bij 
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moment dat de aannemer zou beginnen, 
bedacht de gemeente zich.’
Omdat de gemeente ‘blijkbaar het gevoel 
had iets goed te moeten maken’, mochten 
de huisartsen op de bestaande plek de 
hele tuin volbouwen. En zo hebben ze nu 
in feite een gloednieuwe praktijk op de 
plek waar ze al 36 jaar zitten. ‘We beslo-
ten dan ook meteen álles aan te pakken, 
tot en met vernieuwing van het meubi-
lair. Dat was ook hard nodig, want in de 
hoop op een nieuwe locatie hadden we 
al jarenlang weinig meer geïnvesteerd. 
Er lag zelfs nog vloerbedekking in de 
spreekkamers – dat was in 1986 het idee 
van een huiselijke praktijk.’
Financieel gezien een lastige puzzel, 
zo’n ingrijpende verbouwing vlak voor 
pensionering, maar ze kwamen uit op 
een voor iedereen acceptabele construc-
tie. Ook logistiek was de verbouwing 
uitdagend: de praktijk verhuisde voor 
een halfjaar naar drie leegstaande kamers 
in een verzorgingshuis. ‘Het team heeft 
zich er uitstekend doorheen geslagen’, 
zegt Zaaijer. ‘We gaan met een tevreden 
gevoel weg.’ ¶

Wat ze al tien jaar geleden 
hadden gewild, lukt pas 
vlak voor hun pensione-
ring: de Leidse huisartsen 

en broers Geert en Roel Zaaijer kunnen 
hun praktijk tóch met een goed gevoel 
achterlaten aan hun beide opvolgers. 
Roel (68) en Geert (65) Zaaijer gaan dit 
voorjaar met pensioen. Hun ene opvol-
ger, Mijke Hensing, zit al vijftien jaar in 
de maatschap; de tweede, Kim Groothuis, 
werkt er sinds twee jaar. 
De broers openden in 1986 hun Huis-
artsenpraktijk Zaaijer en Zaaijer (inmid-
dels Huisartsenpraktijk op 11) in een 
gloednieuw appartementengebouw. 
‘Ons appartement is meteen gebouwd als 
huisartsenpraktijk. We begonnen met 
nul patiënten, dus in eerste instantie was 
honderd vierkante meter meer dan ge-
noeg’, vertelt Geert Zaaijer. Met de komst 
van patiënten en de veranderingen in de 
huisartsenzorg werd de praktijk steeds 
krapper. Een bescheiden uitbouw bood 
nog even soelaas. ‘Tien jaar geleden zijn 
we gaan zoeken naar een nieuwe plek. 
Eerst hadden we een leegstaand politie-
bureau op het oog, later een voormalig 
kinderdagverblijf. Dat laatste zouden 
we van de gemeente huren, maar op het 

Binnenkort een oplevering 
of sleuteloverdracht? 

Dan is het belangrijk dat u toetst  

of u geleverd krijgt wat u heeft 

afgesproken in het contract. 

Schakel LHV Bouwadvies in voor 

een keuring en voorkom dat u 

achteraf gebreken ontdekt. Een 

adviseur van LHV Bouwadvies 

controleert of de praktijkruimte 

voldoet aan de gestelde eisen. 

Ledenkorting

U krijgt persoonlijk advies en als 

LHV-lid bovendien een aantrekke-

lijke korting. Kijk voor alle diensten 

van LHV Bouwadvies op 

www.lhv.nl/ 

bouwen-verbouwen-of-huren

Bij Huisartspraktijk op 11 werken 4 huisartsen 
(van wie 2 bijna met pensioen), 2 POH’s, 2 
POH’s-GGZ en 4 assistentes

De vernieuwde praktijk voldoet na 
enig puzzelwerk aan alle richtlijnen 
van LHV Bouwadvies

Op meerdere plekken in de praktijk 
hangt behang met een bladerenmotief

Hout en zachtgroen zijn 
de hoofdkleuren

Ook de ventilatie is up-to-date 
gemaakt; op het dak staat ‘een 
enorm apparaat’

De praktijkruimte is toegenomen 
van 125 tot 170 vierkante meter

Vrijwel het gehele meubilair 
van de praktijk is vernieuwd
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