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Meditaxi gaat verder als Broeder de Vries doktersdienst 
 
Lijnden - 8 februari 2019: Met het onthullen van een nieuwe visiteauto gaf brigadegeneraal b.d. 
Toine Beukering het startsein voor de nieuwe naam Broeder de Vries doktersdienst. Hij deed dit 
tijdens de feestelijke opening van het nieuwe pand van Dutch Medical Group aan de 
Sydneystraat in Lijnden.  
 
“We hebben voor de nieuwe naam Broeder de Vries doktersdienst gekozen om ons duidelijker te 
positioneren in de eerstelijnsgezondheidszorg”, vertelt directeur Jaap-Frank Ponstein. “De 
nieuwe naam Broeder de Vries doktersdienst sluit veel beter aan bij de zorgdiensten die wij 
leveren aan de huisartsenposten in Nederland: het ondersteunen van de huisarts bij visites in de 
avond-, nacht- en weekenden. Onze dienstverlening blijft dus hetzelfde, alleen de naam 
verandert.” Meditaxi was een aparte naam binnen Dutch Medical Group. Nu is ervoor gekozen 
om alle zorgdiensten onder de naam Broeder de Vries te brengen, dus zowel de ambulancezorg, 
de evenementenzorg als de doktersdienst. 
 
50 jaar Broeder de Vries 
De nieuwe naam werd onthuld tijdens de feestelijke opening van het nieuwe pand van de Dutch 
Medical Group waar Broeder de Vries en Dutch Medical College deel van uitmaken. De opening 
valt precies samen met het 50-jarig bestaan van Broeder de Vries. Directeur Edzard Enschedé: 
“In 1969 kocht Jan de Vries zijn eerste ambulance. Zijn ouders hadden een verpleeghuis, maar 
Jan wilde zijn vader daar niet opvolgen. Hij wilde wel met mensen werken. Op zolder startte hij 
toen met ambulancedienst Broeder de Vries. Nu staat er een bedrijf waar ruim 700 mensen 
werkzaam zijn, dat nationaal en internationaal actief is, maar waar het menselijk aspect nog 
steeds centraal staat. Daar zijn we trots op.” 
 
Brigadegeneraal b.d. Toine Beukering, die Broeder de Vries kent van hun werk voor Defensie, 
roemde in zijn toespraak het bedrijf voor zijn innovatieve en adaptieve vermogen. “De zorg is 
enorm in beweging. Broeder de Vries groeit mee met alle veranderingen in de 
eerstelijnsgezondheidszorg. Ze leveren steeds opnieuw een passend antwoord op veranderende 
vragen in de zorg. Zij zijn hierin een betrouwbare en innovatieve partner.”  
 
 

 
Noot voor de redactie 
 
Heeft u vragen of wilt u contact opnemen voor een interview dan kunt u zich wenden tot  
Edzard Enschedé, directeur Dutch Medical Group via 06 - 51 45 81 48  
Jaap-Frank Ponstein, directeur Dutch Medical Group via 06 - 28 16 16 07 
 
Meer informatie over Dutch Medical Group en Broeder de Vries vindt u op 
www.dutchmedicalgroup.nl. 
 
Fotobijschrift (Meditaxi-wordt-BdV): Brigadegeneraal b.d. Toine Beukering onthult de nieuwe 
naam Broeder de Vries doktersdienst. 
Fotobijschrift (Nieuwe-pand): Het nieuwe pand van Dutch Medical Group in Lijnden. 
Fotobijschrift (Opening): Van links naar rechts, Edzard Enschedé, brigadegeneraal b.d. Toine 
Beukering en Jaap-Frank Ponstein. 
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