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Voel je thuis
Onze missie is om jullie de zwangerschap en bevalling van je leven te geven. Wij werken vanuit
passie en plezier. Maak kennis met de verloskundigen en de praktijkassistentes

Milou Landman

Verloskundige en echoscopiste
Ik ben Milou Landman, geboren in 1990 en de benjamin van deze praktijk. In 2013 ben ik
afgestudeerd aan de Verloskunde Academie Amsterdam en kwam terecht in dit warme bad van fijne
collega’s en leuke cliënten. Ik voel me hier ontzettend thuis.
(B.I.G. nummer 1991797931603)

Het mooiste aan mijn werk vind ik het begeleiden van vrouwen in het ontdekken en ervaren van
hun eigen kracht

Gerdine van eldik Thieme
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Verloskundige en echoscopiste
Mijn eerste echte kennismaking met de verloskunde was in Ghana. In een klein afgelegen ziekenhuis
zag ik mijn eerste bevalling. Wat heeft dat een indruk op me gemaakt. Ik stond toen nog aan de
zijlijn, maar ik ontdekte bij mezelf wel een enorme aantrekkingskracht naar dit vak. Wat een mooi
cultureel en veelzijdig beroep is dit! “Dit is wat ik wil!”
Mijn enthousiasme bleef en na twee keer in Amsterdam te zijn uitgeloot, besloot ik de opleiding over
de grens te volgen. In 1997 ben ik in Londen afgestudeerd. Al snel daarna ben ik gestart in de
“Transvaalstraat’ en inmiddels zijn we alweer heel wat kinderjaren verder. Mijn beide
zwangerschappen heb ik in onze eigen praktijk gelopen en ik heb nu twee prachtige dochters,
Yenthe en Philine .
De verloskunde is een vak waar ik tot op de dag van vandaag enorm van geniet en ….. dat doe ik,
niet te vergeten, samen met een heel fijn team.
(B.I.G. nummer 89044979203)

Een hoogtepunt in een mensenleven, daar mag ik bij zijn !!!

Susanne Datema
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Verloskundige en echoscopiste
Als sinds mijn twaalfde wilde ik verloskundige worden. Ik vind de geboorte van nieuw leven het
meest fantastische wat er bestaat. Ik word er heel gelukkig van om daar bij te mogen zijn en het
proces te ondersteunen.Ik vind het een uitdaging de zwangere en haar partner hun eigen kracht te
laten vinden en zichzelf te laten zijn en verdiep me enorm in het welzijn van de aanstaande ouders.
Zelf ben ik twee keer bevallen, een keer van een meisje Sophie die in stuit lag, en een keer thuis van
een jongen Luc. Beide zwangerschappen natuurlijk in eigen praktijk.
Ik ben van plan nog vele jaren met mijn lieve collega’s samen te weken in onze prachtige praktijk.
(B.I.G. nummer 69048932403)

De geboorte van een kind is de geboorte van een vader en moeder. Prachtige momenten.

Maartje Leemans

Verloskundige
Maartje versterkt ons team sinds oktober. Wij zijn ontzettend blij met haar komst! Zij zal zich hier
binnenkort voorstellen.

(B.I.G. nummer 99931632403)

Kim Feleus
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Verloskundige
Ik ben Kim Feleus en sinds september werkzaam binnen deze praktijk. Van origine een echte Zeeuw
maar via Maastricht, waar ik de studie Verloskunde volgde, naar Amsterdam gekomen. Als een van
de vaste waarneemsters van het team kunnen jullie mij op verschillende momenten tegenkomen. Ik
kijk ernaar uit om jullie te leren kennen!

(B.I.G. nummer 49929544903)

Sarah Hoffman

Verloskundige
Sarah versterkt ons team ook sinds oktober. Jullie kunnen haar de komende tijd dus tegenkomen in
de praktijk tijdens het spreekuur, bevallingen of kraamvisites. Welkom Sarah!
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(B.I.G. nummer 19930697103)

Jacqueline Vermeulen

Assistente
Van kinds af aan al geïnteresseerd in geneeskunde en het menselijk lichaam. Ondanks deze
interesse ben ik European Business gaan studeren, grotendeels vanwege het internationale aspect
(Engelstalige studie en deels in Engeland). Na jaren gewerkt te hebben bij verschillende bedrijven in
de commerciële sector, bleef de medische wereld ‘kriebelen’. Toen ze bij deze praktijk in 2015 een
nieuwe praktijkassistente zochten, bleek het een schot in de roos. Zo ben ik uiteindelijk toch nog in
de zorg terecht gekomen. Dagelijks ondersteun ik deze lieve, kundige en zorgzame dames bij hun
(administratieve) werkzaamheden, ontvang ik de cliënten in onze gezellige praktijk en beantwoord ik
de praktijk telefoon. Nieuwsgierig geworden naar onze praktijk? Loop gerust even binnen om kennis
te maken!

