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DOOR BABETTE DOORN, REDACTIE EN GITTE SNIJDERS,
HUISARTS IN LANDGRAAF

Huisartsenpraktijk Snijders uit de wijk Nieuwenhagen in
Landgraaf, bestaat 100 jaar. In 1919 startte Pierre ‘Pake’
Snijders de familiepraktijk. Anno 2019 is Gitte Snijders
praktijkhouder. Eerder in Op één Lijn nummer 531 in het
themanummer ‘All in the Family’ over huisartsenfamilies,
schreven zij over hun bijzondere familie. Om dit heuglijke
feit te vieren, organiseerde Gitte een feestelijk evenement
op zaterdag 29 juni, een zonovergoten dag. Met allerlei
activiteiten haalden zij geld op voor een goed doel: de
gezonde basisschool van de toekomst. Als gastspreker
nodigden zij de aan dit project verbonden hoogleraar
Onno van Schayck uit om een speech te houden.

versteld van hetgeen we gepresteerd hebben; een heel fijn
compliment.”

Ben je de enige huisarts in de praktijk?

“We zijn de sponsorzaken nog aan het verrekenen. Het wordt
een mooi bedrag, maar de boodschap is veel belangrijker.
We willen dat het project de Gezonde Basisschool van de
toekomst blijft bestaan in Landgraaf. En dat we dit project
gezamenlijk gaan dragen. De verantwoordelijkheid voor een
bewustere en gezondere aankomende generatie moeten we
samen dragen.

“Ik heb een solo-praktijk, maar ook twee hele goede en
fijne vaste waarnemende huisartsen die ieder twee dagen
waarnemen: Judith Brouns en Sanne Gullikers. Zij zijn naast
deskundig en accuraat, ook hele fijne collega’s om mee
samen te werken.”

Wat heb je die zaterdag zoal georganiseerd?

“We hebben een gezamenlijke warming up met
zumbadanseres Simone Lucchesi en de geweldige
sambaband Razzemetazz georganiseerd. Daarna vond de
‘Snijders’-run met leuke, kindvriendelijke obstakels plaats.
Ondanks de hitte was de opkomst geweldig! Op het
Sunplein was de hele dag een gezondheidsmarkt met leuke
attracties, een geweldig praatje van hoogleraar Onno van
Schayck, optredens van lokale sportverenigingen zoals Benito
Deane dansschool, turnvereniging Olympia, SVN 50+ walkin voetbal, zang van Paul van Loo maar ook de coverband
‘The recipe’. De dag werd gepresenteerd door Freed Janssen,
de lokale wethouder van Landgraaf. Daarnaast vond er een
heuse, enthousiaste rollatorrace plaats met tien deelnemers.
De dag was een groot feest! “

Wat vonden de aanwezigen ervan, de
patiënten?

“Ze vonden het magnifiek om te zien dat we zoveel
moeite gedaan hebben om zoveel leuks te organiseren.
We zijn geen evenementenorganisatie, maar ze stonden
1	Archief op onze website www.huisartsgeneeskundemaastricht.nl/
over-ons/op-één-lijn

Wat vond je het leukste op die dag?

“Het leukste was dat het geheel bij iedereen een glimlach
op het gezicht gaf, of het nou de optredens waren, de run,
de rollatorrace: ik zag de mensen genieten! Daarnaast was
het zeer bijzonder om een erepenning te krijgen van de
burgemeester Raymond Vlecken, een enorme eer voor onze
hele familie!”

Jullie kozen de Gezonde Basisschool als goed
doel, heeft het wat ‘opgeleverd’?

Onno van Schayck vond het geweldig dat wij ons als
huisartsen zo proactief inzetten voor de lokale gemeenschap.
We hadden het immers ook kunnen afdoen met een gewoon
feestje. Op deze wijze werd voor iedereen duidelijk dat we
meer willen doen; we willen de lokale gemeenschap op een
leuke, originele wijze een boodschap van bewustwording en
toekomstvisie meegeven, zonder te zitten preken.”
“Voor zover ik weet is het uniek in Nederland dat een
huisartspraktijk al 100 jaar van vader op zoon, op
zoon, op dochter overgaat! De generaties Snijders
zetten zich met hart en ziel in voor hun wijk
Nieuwenhagen en dat wordt zeer gewaardeerd.
Vroeger was het vooral voor de stoflongen, maar
na het sluiten van de mijnen is het nu vooral om
het gezondheidsgerelateerd gedrag te verbeteren.
Fantastisch dat Gitte en haar collegae de Gezonde
Bassischool van de Toekomst zo ondersteunen. Zo
werken we samen aan een gezond Landgraaf en op
en duur aan een gezond Limburg!”
Onno van Schayck.
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