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BESCHRIJVING VAN HET ARCHIEF 

 

Naam archiefblok 

Collectie J.C. de Jongh  

 

Periode 

1958-2012 

 

Collectienummer 

833 

 

Omvang 

6 dozen. 

 

Taal van het archiefmateriaal 

Nederlands, Engels.  

 

Soort archiefmateriaal 

Normale geschreven en gedrukte documenten. Eén DVD.  

 

Archiefbewaarplaats 

Erfgoedpark Batavialand te Lelystad 

 

Archiefvormer 

J.C. de Jongh te Dronten.  

 

Samenvatting van de inhoud van het archief 

Het archief bestaat uit documentatie en archiefstukken betreffende de geschiedenis van de 

eerstelijnsgezondheidszorg in de IJsselmeerpolders, in het bijzonder in Dronten en Almere. Voor een 

groot deel betreft het typoscripten van de hand van de archiefvormer, de arts J.C. de Jongh.  
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Aanwijzingen voor de gebruiker 

 

Openbaarheidsbeperkingen 

Het archief is deels openbaar. 

 

Beperkingen aan het gebruik 

Reproductie van originele bescheiden uit dit archief is, behoudens de algemene regels die gelden 

voor het kopiëren van stukken, niet aan beperkingen onderhevig. Er zijn, voor zover bekend, geen 

beperkingen krachtens het auteursrecht. 

 

Aanvraaginstructie 

Archiefstukken kunnen aangevraagd worden op het studiecentrum van Batavialand. Dat kan via 

studiecentrum@batavialand.nl. 

 

Citeerinstructie 

Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste eenmaal volledig te 

worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling. 

Volledig: Erfgoedpark Batavialand te Lelystad (Batavialand), Collectie J.C. de Jongh, doos nr. … 

Verkort: Batavialand, Collectie De Jongh, doos  … 
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Inleiding 

 

De arts Johan Cornelis de Jongh, in 1931 geboren in Amersfoort, vestigde zich in januari 1963 in 

Dronten, een nieuwe woonkern in de polder Oostelijk Flevoland. Aanvankelijk trad hij als kamparts in 

dienst van de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP), de overheidsdienst die was belast met het 

in cultuur brengen van de IJsselmeerpolders. Zijn bedoeling was op den duur als huisarts in Dronten 

te gaan werken, niet als vrijgevestigd arts maar als lid van een medisch team dat vanuit een 

gezondheidscentrum zou opereren. De plannen voor een dergelijke vernieuwende opzet van de 

eerstelijns gezondheidszorg waren begin jaren zestig in een vergevorderd stadium.  

 

Het plan Tuntler-Wassink 

Het plan voor een experimentele opzet van de eerstelijnszorg dat in Dronten zou worden uitgevoerd, 

berustte op ideeën die de arts W.F. Wassink (1888-1963) in de late jaren dertig had gelanceerd. 

Wassink was hoofd van het Antoni van Leeuwenhoekhuis, de kliniek van het Nederlands Kanker 

Instituut (NKI). Hij was van mening dat er in Nederland niet voldoende werd gedaan aan het 

voorkomen van kanker en andere ernstige ziekten. Volgens Wassink leidde de verzuiling in de 

gezondheidszorg tot verspilling van geld, tijd en energie. Verder meende hij dat de opkomst van het 

medisch specialisme de sociale aspecten van het artsenberoep geen goed had gedaan.  

 

Wassink wilde de positie van de huisarts binnen de Nederlandse gezondheidszorg verstevigen. Hij 

stelde voor dat huisartsen zich op regionaal niveau zouden verenigen in ‘werkgroepen’, die in een 

centraal gebouw (artsencentrum) zouden worden gevestigd. Verder zouden de huisartsen een 

sleutelrol moeten krijgen op het terrein van de medische preventie. Zij zouden systematisch 

gegevens over hun patiënten moeten verzamelen en deze beschikbaar moeten stellen aan hun 

collega’s. Hoe meer gegevens, des te meer informatie er beschikbaar zou komen over het ontstaan 

van ziekten. Dit zou de medische preventie ten goede komen.  

 

Wassink legde zijn ideeën voor aan diverse andere Amsterdamse artsen. Resultaat was dat hij de 

steun kreeg van J.H. Tuntler, hoofd van de Amsterdamse GG&GD. Tuntler verbond zijn naam aan het 

plan van Wassink, dat dan ook de geschiedenis is ingegaan als het plan-Tuntler/Wassink. Wassink 

legde zijn plan ook voor aan M.W. Woerdeman, hoogleraar anatomie en embryologie aan de 

Universiteit van Amsterdam en hoofd van het Anatomisch Laboratorium van deze universiteit. 

Woerdeman was lid van het bestuur van de Stichting voor het Bevolkingsonderzoek in de 

drooggelegde Zuiderzeepolders, opgericht in 1936. De Stichting had tot doel op diverse terreinen 

wetenschappelijk onderzoek te verrichten in de IJsselmeerpolders en de omliggende gebieden. 

Waarschijnlijk kwam Wassink via Woerdeman in contact met de sociograaf prof. H.N. ter Veen, 

voorzitter van het bestuur van de Stichting. Zo ontstond het idee om in de Noordoostpolder, de 

tweede polder van het Zuiderzeeproject, een proef te nemen met het plan-Tuntler/Wassink. In dit 

nieuwe gebied kon de gezondheidszorg letterlijk van de grond af worden opgebouwd, zonder dat 

rekening hoefde te worden gehouden met tradities of gevestigde belangen. 

 

Het in cultuur brengen, het inrichten en de sociale opbouw van de Noordoostpolder waren de taken 

van de Directie van de Wieringermeer (Noordoostpolderwerken). De Directie, voorloper van de RIJP, 

viel onder het ministerie van Waterstaat. De Directie van de Wieringermeer werd geleid door de 

landbouwingenieur Sikke Smeding. Hij combineerde deze functie met die van landdrost van het 
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openbaar lichaam ‘De Noordoostelijke Polder’, dat vanaf 1942 fungeerde als openbaar bestuur van 

de polder.  

 

Ter Veen, Wassink en Tuntler deden verwoede pogingen Smeding te overtuigen van de noodzaak in 

de Noordoostpolder een proef met gezondheidscentra te nemen. Vooral de secretaris van het 

openbaar lichaam, Adriaan Blaauboer, verzette zich tegen hun plannen. Zo keerde hij zich fel tegen 

hun idee om de polderbewoners te verplichten zich aan medische onderzoeken te onderwerpen. 

Smeding nam de adviezen van Blaauboer ter harte te nemen en werkte niet mee aan de plannen van 

Ter Veen, Tuntler en Wassink.  

 

Een tweede poging 

In 1953 organiseerde de Stichting voor het Bevolkingsonderzoek in de drooggelegde 

Zuiderzeepolders in het Amsterdamse Hotel Krasnapolsky een conferentie over de culturele aspecten 

van de inpoldering van het IJsselmeer. Eén van de sprekers was Tuntler, die inmiddels was benoemd 

tot hoogleraar in de sociale hygiëne en sociale en preventieve geneeskunde in Groningen. Tuntler 

hield tijdens de conferentie een redevoering over de medische en hygiënische verzorging van de 

polderbevolking. Hij stelde vast dat Wieringermeer en Noordoostpolder verloren waren gegaan als 

mogelijke proeftuinen voor een experiment met de eerstelijnszorg. Inmiddels werd gewerkt aan de 

dijken van Oostelijk Flevoland, de derde polder van het Zuiderzeeproject. Wilde men nog in de 

polders een proef nemen met een nieuwe organisatie van de gezondheidszorg, dan zou er dus snel 

een beslissing genomen moeten worden, aldus Tuntler.  

 

De reacties op het betoog van Tuntler waren positief. De landelijke overheid, de polderautoriteiten, 

Het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), de Koninklijke Maatschappij tot Bevordering der 

Geneeskunst, de kruisverenigingen, de ziekenfondsen en andere belanghebbenden waren bereid tot 

overleg over een proefneming met het plan-Tuntler/Wassink. In november 1954 installeerde minister 

van Sociale Zaken en Volksgezondheid J.G. Suurhoff de ‘Commissie tot het verrichten van een nadere 

studie inzake de organisatie van de geneeskundige en gezondheidszorg in de droogkomende 

Zuiderzeepolders’. De commissie werd voorgezeten door Piet Muntendam, één van de grondleggers 

van de sociale geneeskunde in Nederland.  

 

Onder meer vanwege de complexiteit van de te bestuderen materie duurde het tot 1962 voordat de 

commissie-Muntendam een rapport uitbracht. Het advies aan de regering was om in het 

plattelandsgebied van Oostelijk Flevoland (de kernen Dronten, Swifterbant en Biddinghuizen) een 

experiment te beginnen met het plan-Tuntler/Wassink. De regering nam dit advies over.  

 

Stichting Gezondheidszorg Oostelijk Flevoland 

Het experiment in Oostelijk Flevoland werd uitgevoerd door de Stichting Gezondheidszorg Oostelijk 

Flevoland. Alle huisartsen, wijkverpleegkundigen, tandartsen en fysiotherapeuten in Dronten namen 

hun intrek in een gezondheidscentrum dat door de Stichting Gezondheidszorg werd beheerd. Dit 

gezondheidscentrum werd in de zomer van 1964 officieel in gebruik genomen. De Jongh was, samen 

met Herman Bekius, de eerste huisarts die zich in het gezondheidscentrum vestigde. Ook in 

Swifterbant en Biddinghuizen werden gezondheidscentra geopend.  
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De huisartsen in Oostelijk Flevoland sloten een contract met de Stichting Gezondheidszorg. Hierin 

zegden zij toe dat zij zich bij de uitoefening van hun taken zouden houden aan de bepalingen van het 

rapport van de commissie-Muntendam. In concrete termen hield dit in dat zij beloofden in hun eigen 

praktijk activiteiten te verrichten op het terrein van de preventieve geneeskunde. Verder zouden zij 

bij het uitoefenen van hun taken gegevens verzamelen die uit wetenschappelijk oogpunt van belang 

konden zijn.  

 

Wat betreft hun reguliere curatieve werkzaamheden namen de huisartsen in Oostelijk Flevoland 

geen bijzondere verplichtingen op zich. Wel zegden de huisartsen toe dat zij de omvang van hun 

eigen praktijken beperkt zouden houden tot 2.000 zielen, zodat zij genoeg tijd zouden overhouden 

voor activiteiten op preventief en wetenschappelijk terrein. De artsen zouden voor de 

inkomstenderving die van deze beperking het gevolg was worden gecompenseerd met een bedrag 

dat neerkwam op een derde deel van het standaardinkomen van de Nederlandse huisarts. Deze 

‘preventiegelden’ waren afkomstig van het ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid.  

 

Ondanks de grote inzet van De Jongh, Bekius en de andere gezondheidswerkers bleek het 

experiment in Dronten geen onverdeeld succes. Bovendien had het niet de landelijke uitstraling 

waarop velen hadden gehoopt. Hierdoor verloor de Rijksoverheid haar interesse voor het project; al 

na vier jaar trok zij de subsidie in en kwam er een einde aan het experiment. Toch heeft de proef zijn 

sporen nagelaten. In de gemeente Dronten wordt de eerstelijnszorg nog altijd grotendeels vanuit 

gezondheidscentra verzorgd. Volgens De Jongh bleven de deelnemende medici en paramedici na het 

formele einde van het experiment nog lang werken in de geest van het plan-Tuntler-Wassink.  

 

Lelystad en Almere 

Ook na het einde van het experiment in Oostelijk Flevoland geloofden sommigen dat de Zuidelijke 

IJsselmeerpolders een proeftuin voor nieuwe ideeën in de gezondheidszorg konden zijn. Prominente 

aanhanger van dit proeftuinidee was Tom Landheer, inspecteur voor de Volksgezondheid in 

Overijssel en de Zuidelijke IJsselmeerpolders. Een andere aanhanger van de proeftuingedachte was 

Jan van Es, buitengewoon hoogleraar in de geneeskunde van de huisarts in Utrecht en één van de 

grondleggers van de moderne huisartsengeneeskunde in Nederland.  

 

Landheer en Van Es wisten het plaatselijk bestuur in de Zuidelijke IJsselmeerpolders, het openbaar 

lichaam Zuidelijke IJsselmeerpolders (ZIJP), warm te maken voor een nieuw experiment. Ook in 

Lelystad, de beoogde hoofdstad van de Zuidelijke IJsselmeerpolders, zouden gezondheidswerkers 

gezamenlijk vanuit een gezondheidscentrum de eerstelijnszorg moeten verzorgen. Daar kwam echter 

weinig van terecht. Weliswaar werd aan de Noorderwagenstraat een gezondheidscentrum gebouwd, 

maar de eerste huisartsen, de tandarts en de fysiotherapeut die zich in Lelystad hadden gevestigd 

weigerden gebruik te maken van dit gebouw. Uiteindelijk kwam er een compromis: de 

gezondheidswerkers zouden hun intrek nemen in het gezondheidscentrum, maar van geïntegreerde 

gezondheidszorg onder toezicht van de lokale overheid was geen sprake.  

 

In Almere, de grootste stad in de IJsselmeerpolders, kwam het wel tot een experiment met 

geïntegreerde eerstelijnszorg. Een nieuwe generatie progressieve gezondheidswerkers pleitte voor 

meer planmatige en gecoördineerde hulpverlening aan zieken, gehandicapten, ouderen en mensen 

met psychische problemen. Daarnaast kwam bij de landelijke overheid de gedachte op dat de relatief 
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goedkope eerste lijn een aantal taken van de dure tweede lijn (onder meer ziekenhuizen en 

verzorgingstehuizen) zou kunnen overnemen. Almere leek een geschikte plek voor een experiment 

met deze ideeën. Zo ontstond het Project Gezondheidszorg Almere. Het project had tot doel het 

bieden van gezondheidszorg die kwalitatief beter zou zijn dan de traditionele zorg tegen dezelfde of 

naar men hoopte lagere kosten.  

 

In 1988 besloot de Rijksoverheid het project in Almere wettelijk te erkennen via het Besluit 

Experiment Gezondheidszorg Almere. De gemeente Almere kreeg nu de bevoegdheid een 

vestigingsbeleid te voeren. De gemeente stelde in de praktijk als eis dat iedere medicus of 

paramedicus in Almere in loondienst van de Stichting Eerstelijnsvoorzieningen Almere (EVA) trad. De 

Stichting EVA beheerde ook de gezondheidscentra in de nieuwe stad.  
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Beschrijving van het archief 

 

Het archief van J.C. de Jongh bestaat uit documenten die door hem stapsgewijze zijn overgedragen, 

aanvankelijk aan het Sociaal-Historisch Centrum voor Flevoland (SHCF) en vanaf 2004 aan openbaar 

lichaam Erfgoedcentrum Nieuw Land (Nieuw Land Erfgoedcentrum). In 1998 schonk De Jongh voor 

het eerst een aantal documenten aan het toenmalige SHCF. Latere aanvullingen dateren van 2002, 

2005, 2008 en 2009. Bij de inventarisatie bleek dat er van sommige documenten meer dan één 

exemplaren aanwezig waren. Doublures zijn, waar dit relevant werd geacht, verwijderd uit het 

archief.  

 

Het archief bestaat grotendeels uit documentatie betreffende de geschiedenis van het experiment in 

Dronten. Ook zijn er stukken te vinden over bepaalde aspecten van dit experiment. Zo bevat het 

archivalia op het gebied van medisch statistische gegevens van de schoolartsendienst in de 

gemeente Dronten en rapporten over schoolgezondheidszorg aldaar.  

 

Het archief bevat ook een aantal stukken van Tom Landheer, inspecteur voor de Volksgezondheid in 

Overijssel en de Zuidelijke IJsselmeerpolders en nauw betrokken bij de experimenten in de polders. 

Verder zijn er stukken over de experimenten in Lelystad en (vooral) Almere.  

 

Na zijn pensionering schreef De Jongh een groot aantal stukken over deze onderwerpen. Deze 

ongepubliceerde typoscripten zijn in het archief opgenomen.  
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INVENTARIS  

 

 

Doos 1 

  

J.C. de Jongh, Verslag van een studiereis in Frankrijk over enkele aspecten van de 

jeugdgezondheidszorg. Ongepubliceerd rapport, Dronten, mei 1972.  

 

[J.C. de Jongh], Het zuigelingenbureau met gewijzigde organisatie en inhoud. Ongepubliceerd 

rapport, z.j. [1975]. 

 

J.C. de Jongh, De gezondheidszorg en de huisarts. Een tijdsdocument. Ongepubliceerd typoscript, april 

1997.  

 

J.C. de Jongh, De veranderende positie van de huisarts in gezin en maatschappij gezien in historisch 

verband tegen de achtergrond van het experiment van Tuntler-Wassink (1965-1972). Een medische-

historische- filosofische beschouwing omstreeks het jaar 2000. Beschouwing ter afronding van de 

leergang geschiedenis in het kader van het HOVO onderwijs Seniorenacademie van de Christelijke 

Hogeschool Windesheim te Zwolle, maart 2001.  

N.B.: beperkt openbaar.  

 

J.C. de Jongh, Hippokrates de Grote, geneesheer van Kos, en zijn Griekse wereld van de geneeskunde. 

Scriptie in het kader van HOVO, Seniorenacademie, Christelijke Hogeschool Windesheim, maart 

2001.  

 

J.C. de Jongh, De schoolgezondheidszorg in de gemeente Dronten tijdens de jaren 1965-1980. 

Ongepubliceerd rapport, augustus 2002.  

 

J.C. de Jongh, De astma kampen. Ongepubliceerd typoscript, september 2003.  

 

J.C. de Jongh, Het zuigelingenbureau met gewijzigde organisatie en inhoud in de jaren zeventig. 

Ongepubliceerd rapport, Dronten, september 2003.  

 

J.C. de Jongh, Korte informatie over het plan Tuntler-Wassink. Samenwerking in de eerstelijns 

gezondheidszorg. Het ‘Etas’ project. Ongepubliceerd typoscript, juni 2004.  

 

J.C. de Jongh, De preventie. De plaats van de preventie in het experiment van Tuntler-Wassink. 

Ongepubliceerd typoscript, juli 2004.  

 

J.C. de Jongh, De geschiedenis van het plan Tuntler-Wassink en de ontwikkeling van de 

gezondheidszorg in de gemeente Dronten van 1965-1994. Een toegankelijk makend overzicht bedoeld 

als uitleg en handleiding bij de literatuur. Ongepubliceerd typoscript, augustus 2004.  
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J.C. de Jongh, De ervaring op sociaal medisch terrein van het gezin. De drie directeuren van de 

Stichting Gezondheidszorg Oostelijk Flevoland. Beoordeling van het experiment Tuntler-Wassink. 

Ongepubliceerd typoscript, april 2005.  

 

J.C. de Jongh, De geschiedenis van het plan Tuntler-Wassink en de ontwikkeling van de 

gezondheidszorg in de gemeente Dronten van 1965-1994. Een toegankelijk makend overzicht bedoeld 

als uitleg en handleiding bij de literatuur. Ongepubliceerd typoscript, herziene versie, september 

2006.  

 

J.C. de Jongh, De verloskunde. De getalsmatige en historische ontwikkeling van de verloskunde in een 

huisartspraktijk te Dronten in de jaren 1963-1994. Ongepubliceerd typoscript, september 2006.  

 

J.C. de Jongh, Herinneringen aan Roggebotsluis. Ongepubliceerd typoscript, januari 2007. 

 

J.C. de Jongh, Ervaringen als huisarts in Dronten. Tevens afsluiting van de collectie. Ongepubliceerd 

typoscript, januari 2008. N.b.: dit is een uitgewerkte versie van de rede ‘Ervaringen als huisarts in 

Dronten’ gehouden bij de aanbieding van het boek Polders als proeftuin op 18 december 2007 in 

Dronten. 

 

J.C. de Jongh, De geschiedenis van het plan Tuntler-Wassink en de ontwikkeling van de 

gezondheidszorg in de gemeente Dronten van 1965-1994. Een toegankelijk makend overzicht bedoeld 

als uitleg en handleiding bij de literatuur. Ongepubliceerd typoscript, herziene versie, januari 2008.  

 

J.C. de Jongh, Nabeschouwing en samenvatting. Ongepubliceerd typoscript, mei 2008.  

 

J.C. de Jongh, Nabeschouwing en samenvatting. Ongepubliceerd typoscript, maart 2009. 

 

J.C. de Jongh, De integrale werkwijze van het Hometeam en het Samenwerkingsverband. 

Ongepubliceerd typoscript, februari 2012.  

 

[J.C. de Jongh], CARA bij kinderen, de therapeutische kampen voor asthmatische jongeren en hun 

mogelijke betekenis voor de algemene praktijk. Ongepubliceerd manuscript z.j.   

 

Polders als proeftuin. Lezing J.C. de Jongh 18-12-’07. DVD.  

 

 

Doos 2  

 

Verslag 1936-1956. Stichting voor het Bevolkingsonderzoek in de drooggelegde Zuiderzeepolders 

(Amsterdam 1958).  

 

Organisatie gezondheidszorg voormalige Zuiderzeepolders. Rapport van de Commissie van Advies 

Gezondheidszorg Zuiderzeepolders aan de Commissie tot het verrichten van een nadere studie 

inzake de organisatie van de geneeskundige- en gezondheidszorg in de droogkomende 
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Zuiderzeepolders, 21 mei 1962. Overdruk uit: Verslagen en Mededelingen betreffende de 

Volksgezondheid nr. 12, december 1963.  

 

Stichtingsakte Stichting Gezondheidszorg Oostelijk Flevoland, verleden 4 december 1963.  

 

H.G. Smelt, Een vorm van wijkgezondheidszorg. Ongepubliceerd manuscript, mei 1966.  

Kopie.  

 

L. Kaiser, ‘Oproep internationaal biologisch programma’, Overdruk uit Medisch Contact nr. 3, 1966.  

 

M.J. Hartgerink, Mogelijkheden voor evaluatie van het project voor een bijzonder vorm van 

gezondheidszorg in Oostelijk Flevoland, maart 1967. Kopie.  

 

Nota over consolidatie, uitbouw en toekomst perspectief van de Stichting Gezondheidszorg Oostelijk 

Flevoland in de toekomstige gemeente Dronten. Stichting Gezondheidscentrum Dronten, april 1968. 

Kopie.  

 

Schoolgeneeskundig onderzoek door de huisarts (het periodiek schoolgeneeskundig onderzoek van de 

jeugd op de leerplichtige leeftijd). Deel I. Ongepubliceerd rapport, z.j. [1968]. 

 

Gezondheidszorg in Oostelijk Flevoland door een medisch team. Stichting voor het 

Bevolkingsonderzoek in de drooggelegde Zuiderzeepolders (Amsterdam 1968).  

 

Experiment registratie werkzaamheden artsen Oostelijk Flevoland van oktober 1969 tot en met mei 

1970. Vertrouwelijk verslag. Ongepubliceerd rapport. Kopie.  

N.b.: Dit stuk is vertrouwelijk.  

 

Tussentijds rapport over de schoolgezondheidszorg in de gemeente Dronten. Deel II. Ongepubliceerd 

rapport, zonder jaar [1974].  

 

Enkele getallen betreffende het schoolgeneeskundig onderzoek uitgevoerd in de gemeente Dronten 

door de huisartsen in de jaren 1965-1975. Deel IV. Ongepubliceerd rapport, z.j. [1976]).  

 

Overeenkomst van samenwerking tussen H.J. Bekius, J.C. de Jongh, C.M. van der Ree en H.F.G.J.M. 

Alders, 1976.  

 

R. Brouwer en I.G.M. de Groot, Immunisatie van kinderen met levend verzwakt mazelenvaccin op de 

leeftijd van 10, 12 en 14 maanden. Rijks Instituut voor de Volksgezondheid, rapport nr. 103/76 

(Bilthoven, juni 1976).  

 

E.P. van Veldhuizen, W.J. Twisk, H.J. Bekius, Symposium Eerstelijns gezondheidszorg in Dronten, 14 

oktober 1977. Gemeente Dronten.  

 

Samenwerkingsovereenkomst Samenwerkingsverband Eerstelijns Gezondheidszorg in de gemeente 

Dronten, 25 november 1977.  
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Jaaroverzicht van medisch statistische gegevens van de schoolartsendienst van de gemeente Dronten. 

Tijdvak: 1 januari 1977 - 1 januari 1978. Ongepubliceerd rapport, z.j. [1978].  

 

De ziektegeschiedenissen van 5 gezinnen betreffende de schoolgezondheidszorg. Deel V.  

Ongepubliceerd rapport, z.j. [1978].  

N.b.: Medisch geheim.  

 

Th. J. van Dam en C.M. van der Ree, Vroegtijdige opsporing van hart- en vaatziekten in combinatie 

met het jaarlijks schermbeeld onderzoek in het jaar 1979. Een locaal onderzoek van het 

Gezondheidsteam Dronten/Swifterbant. Ongepubliceerd rapport, zonder jaar [1979].  

 

Jaaroverzicht van medisch statistische gegevens in de gemeente Dronten. Tijdvak: 1 januari 1978 - 1 

januari 1979. Ongepubliceerd rapport, zonder jaar [1979]. 

 

Regionalisering van de openbare gezondheidszorg in het gebied Flevoland. Rapport, mei 1979.  

 

Jaaroverzicht van medisch statistische gegevens in de gemeente Dronten. Tijdvak: 1 januari 1979 - 1 

januari 1980. Ongepubliceerd rapport, zonder jaar [1980].   

 

Jaarverslag 1981 Samenwerkingsverband Eerstelijns Gezondheidszorg in de gemeente Dronten 

conform de handleiding van het ministerie van Volksgezondheid en Milieu-Hygiëne. Zonder jaar.  

 

Hometeam Dronten II 1985. Een verslag over het ontstaan, de werkwijze en de toekomstvisie van dit 

hometeam. Ongepubliceerd typoscript, september 1985.  

 

 

Doos 3 

 

C.M. van der Ree, H.G.A. Mokkink, H.J.M. van der Hoogen, e.a., ‘Een elektronisch therapie-

adviessysteem in de huisartspraktijk. Verslag van een pilotonderzoek’, Huisarts & Wetenschap jg. 41 

(1998) 413-415.  

 

Project maatschappelijk ondernemen aan ‘De Schans’ te Dronten. Ongepubliceerd typoscript z.j.  

 

Maatschappelijk ondernemen in De Schans (Dronten). Tussenevaluatie. Ongepubliceerd rapport 

september 2002.  

 

Handleiding bij het lichamelijk onderzoek van de zuigeling. [z.j.] 

 

Samenwerking tussen de huisarts en anderen in de toekomst. Rapport z.j.  

 

De ontwikkeling van het schoolgeneeskundig onderzoek sinds 1968 nader bezien. Ongepubliceerd 

rapport, z.j.  
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Beleidsnota volksgezondheid. Provincie Overijssel, september 1982.  

 

J.S.E. Vriesema en R.I.M. Kluver, Zorghuis of zorg thuis? Rapportage van een peiling naar behoefte 

aan en haalbaarheid van een zorghuis in de gemeente Dronten. Drs. J.S.E. Vriesema Onderzoek & 

Advies en Kruisvereniging Flevoland, maart 1986.  

 

I.H. Coops-Van Staveren, Vijf jaar later. Toetsing van de voorspellende waarde van de 

geboorteregistratie zoals deze sinds 1980 in Flevoland wordt uitgevoerd. Eindverslag. Deel 2, 

Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Flevoland en Stichting Kruiswerk Provincie Flevoland, 

Lelystad, september 1989.  

 

Nazorg. Stichting ‘De Bredeweg’, z.j.  [1981].  

 

Mededelingenblad van de Urker huisartsen, december 1993.  

Bevat artikel: Tromp de Vries, ‘Gezondheidszorg op het eiland Urk (4)’.  

 

Themadag planning en regionalisatie in de gezondheidszorg 29-10-1982. Provinciale Raad voor de 

Volksgezondheid in Noord-Holland.  

 

Statuten van de Stichting Regionaal Instituut voor de Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg 

Flevoland. Concept, z.j. [1980].  

 

Notitie inzake toekomstige capaciteit van extramurale gezondheidsvoorzieningen in Flevoland. 

Centrale Raad voor de Volksgezondheid, september 1979.  

 

Nota bestuursorganisatorische maatregelen. Wet Voorzieningen Gezondheidszorg Flevoland. 

Projectbureau Flevoland, ministerie van Binnenlandse Zaken, augustus 1984.  

 

Flora van Laar, Richtlijnen voor schoolaudiometrie. Nederlands Instituut voor Praeventieve 

Geneeskunde/TNO, september 1971.  

 

 

Doos 4 

 

Advies, uitgebracht aan de Commissie Gezondheidszorg Lelystad, betreffende de oprichting van één 

of meer gezondheidscentra. Nederlands Huisartsen Instituut, 1969.  

 

Advies inzake planning en vestigingsbeleid in het kader van het Projekt Gezondheidszorg Almere. 

Almere, 23 juni 1983.  

 

Hoofdlijnenplan 1985-1989. Al doende beter. Advies van de Stuurgroep Gezondheidszorg Almere aan 

de gemeenteraad van Almere, de staatssecretaris van het ministerie van WVC en de minister van 

Binnenlandse Zaken. Projekt Gezondheidszorg Almere, 9 mei 1985.  
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Jaarverslag 1989-1990. Tweede rapportage Projekt Hulpverlening op Scholen Almere, november 

1990.  

 

Jaarverslag 1984-1985 Projekt Gezondheidszorg Almere. Projekt Gezondheidszorg Almere, augustus 

1986.  

 

Jaarverslag SAG 1990. Samenwerkingsverband Almeerse Gezondheidszorg.  

 

Basisgezondheidszorg in Almere. Ongepubliceerd rapport DGD voor Flevoland, december 1983.  

 

Projekt Gezondheidszorg Almere. Jaarverslag 1983. Almere z.j. [1984].  

 

A.J. ten Hoopen, Plan van aanpak. Fase I. Gezondheidszorg informatie model Almere. Ongepubliceerd 

rapport, Vakgroep Sociale Geneeskunde & Epidemiologie R.U. Groningen, juni 1986.  

 

GGD Nieuws. Gezondheidsdienst voor stad en regio, nr. 4, oktober/november 1988.  

 

Verslag van de voorlichtingsavond over de jeugdgezondheidszorg, georganiseerd door de 

bewonersgroep van het Project Gezondheidszorg Almere, gehouden op 2 mei 1984.  

 

Basis- en eerstelijnszorg in Almere. Een visie op de jeugdgezondheidszorg vanuit de hoofdafdeling 

jeugdgezondheidszorg voor de D.G.D. voor Flevoland. Districtsgezondheidsdienst voor Flevoland, 

zomer 1983.  

 

Discussienota jeugdgezondheidszorg Almere, zomer 1983. Kopie.  

 

K.L.J. Hoefnagels, J.P. Kuiper en B.S. Polak, Projekt Gezondheidszorg Almere. Advies inzake de 

verhoudingen tussen eerste- en tweedelijnszorg, en de plaats van het toekomstig ziekenhuis in 

Almere. Rapport opgesteld in opdracht van de Stuurgroep Gezondheidszorg, Almere, december 1983 

 

Hoofdlijnen meerjarenplan gezondheidszorg en delen maatschappelijke dienstverlening 1986-1989. 

Projekt Gezondheidszorg Almere, Ongepubliceerd rapport, Almere, oktober 1984.  

 

 

Doos 5 

 

T. Landheer, Experiment registratie werkzaamheden artsen Oostelijk Flevoland van oktober 1969 tot 

en met mei 1970. Vertrouwelijk verslag. Ongepubliceerd rapport. Kopie.  

 

T. Landheer, H.F. Jansma, C.W. van den Akker e.a., Gegevens over voorzieningen op het gebied van de 

volksgezondheid in Overijssel en de Zuidelijke IJsselmeerpolders. 7
e
 uitgave, Zwolle, mei 1979.  

 

T. Landheer, Verslag van een studiereis voor Finland, Noord-Zweden en Noorwegen in mei/juni 1966, 

daartoe in staat gesteld door de Regional Office of the World Health Organisation Copenhagen 
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uitgebracht aan de Directeur-Generaal van de Volksgezondheid te ’s-Gravenhage. Ongepubliceerd 

typoscript, augustus 1966. Met stempel: Stichting Gezondheidszorg Oostelijk Flevoland.  

 

T. Landheer en C.M. Henny, Het artsloze consult in de kinderhygiëne. Ongepubliceerd rapport, 

Staatstoezicht op de Volksgezondheid. Geneeskundige Inspectie van de Volksgezondheid voor 

Overijssel en de Zuidelijke IJsselmeerpolders, Zwolle, juli 1968.  

 

T. Landheer, Gezondheidszorg in nieuwe steden. Verslag van een studiereis op 9, 10 en 11 juni 1968. 

Ongepubliceerd rapport, Zwolle, juli 1968. 

 

T. Landheer, Gezondheidszorg in nieuwe steden. Verslag van een studiereis september 1969. Deel II. 

Ongepubliceerd rapport, Zwolle, januari 1970. 

 

T. Landheer, Gezondheidszorg in nieuwe steden. Deel III. Ongepubliceerd rapport, Zwolle, juli 1970.  

 

T. Landheer, Gezondheidszorg in nieuwe steden. Deel IV. Ongepubliceerd rapport, Zwolle, april 1975.  

 

T. Landheer, Health Services in the Polders. Ongepubliceerd rapport, Zwolle, september 1971.  

 

T. Landheer, Gezondheidszorg in de polders. Samengesteld door de geneeskundig inspecteur van de 

Volksgezondheid voor Overijssel en de Zuidelijke IJsselmeerpolders. Ongepubliceerd rapport, Zwolle, 

februari 1969.  

 

T. Landheer, Gezondheidscentra en groepspraktijken. Verslag van een studiereis door Engeland in 

sept. 1967 uitgebracht aan de Directeur-Generaal van de Volksgezondheid te ’s-Gravenhage. 

Ongepubliceerd rapport, Zwolle, januari 1968.  

 

 

Doos 6  

 

1 Aantekeningen en knipsels betreffende de geschiedenis van de gezondheidszorg in de 

IJsselmeerpolders, 1989-1999 

 

2 Stukken betreffende de eerstelijnsgezondheidszorg in Dronten, 1963-1980 

 

3 Stukken betreffende samenwerking tussen de eerstelijngezondheidszorg en de 

jeugdgezondheidszorg in Dronten, 1981 

 

4 Stukken betreffende de verloskundige zorg in Dronten, 1975 

 

5 Stukken betreffende de bestrijding van astma en de astmakampen, 1973-1980  

 

6 Kopieën van artikelen uit Huisarts & Wetenschap over de Woudschoten-conferentie, 2001-

2002 

 



16 

 

7 Tijdschriftartikelen over de samenwerking tussen huisartsen en apothekers in Dronten, 2004-

2007 

 

8 Stageverslagen, 1975-1988 

 

 

Dozen 7 en 8 bevatten dubbele exemplaren.  


