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Bent u weleens 
gevallen? 

Marjolein van PePPen,  
geriatrisch fysiotherapeut i.o. 
annegreet BetleM, verpleegkun-
dig specialist ouderengeneeskunde

U bent niet de enige! Als mensen 
ouder worden, komen valpartijen 
vaker voor. Van alle mensen boven 
de 65 jaar valt de helft twee keer 
per jaar of vaker! Behalve dat je er 
vaak flink van schrikt, heeft 1 van 
de 5 mensen na een val ook een 
verwonding of ander letsel. Gere-
geld komen mensen na een val in 
het ziekenhuis, bijvoorbeeld omdat 
hun heup is gebroken. Als je een 
keer gevallen bent, is de kans groot 
dat je nog een keer valt. Het goede 
nieuws is dat er veel te doen is om 
de kans op een (nieuwe) valpartij 
kleiner te maken. Bijna de helft van 
alle valpartijen kunnen voorkomen 
worden. 
Hoe komt het dat mensen vallen? 
Deze vraag is niet eenvoudig te 
beantwoorden. Als mensen vallen 
heeft dat namelijk vaak te maken 
met een aantal zaken tegelijk. Je 
moet dan ook meerdere dingen ver-
anderen om vallen tegen te gaan. 
Sommige dingen zijn eenvoudig en 
kunt u zelf aanpassen.

Zicht
Veel mensen die ouder worden 
kunnen minder goed zien. Vaak is 
dit goed te verhelpen met een bril. 
Een goede bril is heel belangrijk! 
Laat uw ogen en bril tenminste 
één keer per jaar controleren door 
een opticien of oogarts. Daarnaast 
weten we dat sommige valpartij-
en komen door het dragen van een 
multifocale of varifocus bril. Deze 
bril kan ervoor zorgen dat je gevoel 
voor diepte en afstand verandert. 
Met traplopen kan dit gevaarlijk 
zijn omdat je daardoor kan mis-

stappen. Het is soms beter om twee 
verschillende brillen te gebruiken, 
één voor dichtbij en één voor veraf. 

Schoenen
Ten tweede is het goed om stevige 
schoenen te dragen en schoenen die 
breed genoeg zijn. In de praktijk 
zien we veel mensen met te smalle 
schoenen waardoor je minder grip 
hebt en het zonder dat je het merkt 
moeilijker is om in balans te blij-
ven. Schoenen met hakken wordt 
ook afgeraden.

Inleiding

Bent u wel eens gevallen? Of bent u bang om te val-
len? Lees dan het artikel van onze geriatrisch fysiothe-
rapeute en verpleegkundig specialist ouderen. Hierin 
een mooi overzicht van zaken die een rol kunnen spe-
len bij vallen en wat u kunt doen om vallen te voorko-
men. Eerder las u in Open Brief over de mogelijkheid 
om online uw zaken regelen met de huisartspraktijken. 
In dit nummer wordt hierover nog wat extra uitleg ge-
geven. Gebruikt u dagelijks medicijnen? Dan is de her-
haalservice van de apotheek misschien handig voor u. 
In deze Open Brief leest u hoe u dit kunt regelen.
Verder kunt u lezen over het Burennetwerk Haarlem, 

een prachtig initiatief waarbij buren elkaar helpen met 
een boodschap doen, een wandeling of gezellig een 
praatje maken. Ook welzijnscoaches kunnen u helpen 
de kwaliteit van uw leven te verbeteren. Zij kunnen 
u bijvoorbeeld helpen als u graag meer contacten met 
anderen heeft of op zoek bent naar een leuke invulling 
van uw dag. In deze Open Brief stellen vier nieuwe 
coaches zich aan u voor. 
Tot slot nog 2 nieuwe medewerkers: Ilse Twaalfhoven 
als stagiaire op de afdeling psychologie en Jurgen van 
Lenthe als huisarts in opleiding in de praktijk van dok-
ter Baak.Veel leesplezier!

Marieke van der SluijS, huisarts en redacteur
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Huisinrichting
Vooral als u moeite heeft met lopen 
is het ook belangrijk om kleedjes 
weg te halen om struikelen te voor-
komen. 

Bewegen
Als je problemen hebt met lopen 
en bewegen is het logisch dat je 
ook meer risico hebt om te vallen. 
Een loophulpmiddel kan het risico 
op vallen doen afnemen. En als je 
dan een keer gevallen bent, kan je 
bang worden om nog eens te vallen 
waardoor je dingen soms onbewust 
niet meer doet om te voorkomen 
dat je weer valt. Je kan dan min-
der gaan lopen en bewegen. Omdat 
je minder beweegt neemt je spier-
kracht af, waardoor de kans om te 
vallen juist toeneemt! Het is dus 
belangrijk om te blijven bewegen. 
Als dit niet goed lukt, kan een fy-
siotherapeut helpen hierbij. 

Medicijnen
Sommige valpartijen komen door 
medicijnen. Vooral slaappillen, 
‘rustgevende medicijnen’ en pijn-
stillers zijn berucht wat dit betreft. 
Het is belangrijk om deze pillen 
indien mogelijk zo kort mogelijk 
en zo min mogelijk te gebruiken. 
Stoppen ermee kan soms moeilijk 
zijn. Het blijkt dat veel mensen die 
het gelukt is om te stoppen met 
deze pillen zich prettiger voelen. 
Als u gaat stoppen is het belangrijk 
dit met uw huisarts te bespreken 
om samen een plan te maken.

Zoals u leest heeft vallen met veel 
verschillende dingen te maken. We 
hebben er hier een paar genoemd. 
Als u gevallen bent is het goed dit 
met de huisarts te bespreken. Er 
kan dan bekeken worden of het in 
uw situatie goed is een uitgebreider 
onderzoek te doen. De huisarts kan 
u dan ook gericht doorsturen naar 
een ergotherapeut, fysiotherapeut 

of verpleegkundig specialist oude-
rengeneeskunde. 

Wat kunt u nu zelf alvast doen om 
vallen te voorkomen?
• Laat uw zicht en bril controle-

ren
• Draag brede, lage schoenen die 

goed aansluiten op de voet
• Verwijder snoeren en kleedjes 

uit de looproute in huis
• Indien u medicijnen slikt die 

een verhoogd valrisico geven 
zoals kalmeringsmiddelen, 
pijnmedicatie en slaapmedica-
tie kunt u dit met de huisarts 
bespreken

• Beweeg elke dag en doe spier-
versterkende oefeningen om fit 
te blijven

Spierversterkende oefening
Een goede spierversterkende oe-
fening voor de benen is 10 keer 
achter elkaar opstaan uit een stoel. 
Doe dit indien mogelijk zonder de 
handen te gebruiken. 

Online 
communiceren met 
de huisartsenpraktijk

Martin MenSink, huisarts

U heeft in eerdere Open Brieven al 
kunnen lezen dat de mogelijkheid 
bestaat om online zaken te rege-
len met onze huisartspraktijken. U 
kunt online afspraken maken voor 
het spreekuur van de huisarts, een 
deel van uw dossier inzien en een 
e-consult hebben met de huisarts, 
een soort email met een medische 
vraag. Dit gebeurt in een bevei-
ligde omgeving genaamd MGN 
(mijngezondheid.net). Ik wil graag 
nog enige uitleg geven hierbij. Het 
is niet mogelijk om via MGN her-
haalrecepten te bestellen. Apo-
theek Meerwijk biedt al de mo-
gelijkheid om dit digitaal te doen. 
Ook kan men geen uitslagen van 
laboratoriumtesten inzien. Hier 
hebben wij bewust voor gekozen. 
Uit ervaring blijkt dat als men dit 
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wel kan, men soms schrikt van 
vermeende afwijkingen, terwijl die 
afwijkingen ook nietszeggend kun-
nen zijn. Wij vinden het belangrijk 
dat u niet zonder uitleg van ons uw 
uitslagen kunt inzien. Dit dus om 
onnodige ongerustheid te voorkó-
men. Ook belangrijk om te weten 
is dat u online niet uw héle dossier 
kunt inzien; alleen een overzicht 
van de belangrijkste zaken en de 
medicatie. Bij het online maken 

van een afspraak is het verder be-
langrijk om te weten dat u niet voor 
dezelfde dag óf de dag erna een 
afspraak kunt maken. Het online 
afspraken maken is bedoeld voor 
níet-spoedeisende klachten. Deze 
afspraken kunnen vooruit gepland 
worden. Dit doen we dus zo om 
te voorkómen dat patiënten online 
een afspraak gaan maken voor iets 
spoedeisends. Voor spoedeisende 
klachten moet u altijd de praktijk 

bellen. Voor MGN moet u zich 
eerst aanmelden. Belangrijk om te 
weten is dat het ongeveer drie da-
gen duurt na aanmelding voordat u 
gebruik kunt maken van de digitale 
diensten. Hoe u zich kunt aanmel-
den voor deze online-diensten staat 
op de website www.gcschalkwijk.
nl, in het deel van de huisartsen.

Burennetwerk 
Haarlem: ook in 
Meerwijk?

karin WiSSenBurg,  
projectmedewerker 

Een buurvrouw op leeftijd krijgt 
haar administratie niet meer op 
orde, een dementerende buurman 
dwaalt door de buurt, een buur-
vrouw breekt haar arm en kan haar 
kinderen niet meer naar school 
brengen. Hoe fijn is het dan dat je 
een beroep kunt doen op je buren. 
Om dit burencontact te verstevigen 
is Burennetwerk Haarlem in het le-
ven geroepen. In Meerwijk is nog 
geen netwerk actief, maar het zou 
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wellicht welkom zijn als er bewo-
ners zijn die zich willen inzetten 
voor een burennetwerk. 
Een burennetwerk bestaat uit enke-
le contactpersonen en een coördi-
nator. Zij zetten zich in voor buren 
die hulp nodig hebben. Je kunt den-
ken aan koken voor een buurvrouw, 
op bezoek gaan bij een eenzame of 
dementerende buurman, een wan-
deling maken met iemand die niet 
meer zo goed ter been is. Buiten 
zorg voor elkaar kun je ook denken 
aan het organiseren van leuke ac-
tiviteiten zoals burendag dat ieder 
jaar in september wordt gevierd, 
zingen bij een grote kerstboom of 
zomaar een gezellige koffieoch-
tend. Mensen vinden het prettig 
om terug te kunnen vallen op hun 
buren en andersom doen bewoners 
graag iets voor een ander. Daarin 
zit de kracht van het burennetwerk.
Eens per 8 tot 12 weken wisselen 
contactpersonen of aanspreekpun-
ten informatie uit over signalen die 
zij oppakken uit de wijk. De con-
tactpersoon weet wie de kwetsba-
re bewoners zijn (jong en oud) en 
weet wie er als actieve buurtbe-
woner iets wil betekenen voor de 
straat. Hij of zij weet wie er een 

auto heeft en iemand naar het zie-
kenhuis kan brengen, of weet wie er 
goed is in het opruimen van stapels 
post. De coördinator is aanspreek-
punt voor deze contactpersonen. 

Het laagdrempelige project Buren-
hulp Haarlem is inmiddels actief 
in 14 wijken en bestaat sinds 2013. 
In 2019 wordt de naam Burenhulp 
definitief vervangen door Buren-
netwerk. Dit omdat het woord hulp 
verwarrend is. 
De coördinator krijgt organisato-
rische ondersteuning van het pro-
jectteam van Burenhulp. Je kunt 
ook meedoen aan allerlei interes-
sante bijeenkomsten en workshops. 
Zoals over diverse communicatie- 
stijlen die je als betrokkene van een 
burennetwerk beter wilt hanteren 
of het herkennen van dementie of 
eenzaamheid.
Burenhulp werkt samen met alle 
andere initiatieven zoals Net-
werk Kwetsbare Ouderen, BUUV, 
Buurtblik of Buurbloemetje. 
Heb je interesse of wil je meer 
weten over het opzetten van - of 
deelnemen aan een netwerk? 
We zoeken in iedere wijk vier 
mensen om mee te starten. 
Neem dan contact op met Karin 
Wissenburg, karinwissenburg@

burenhulphaarlem.nl
Op www.burenhulphaarlem.nl kun 
je lezen welke wijken zoal actief 
zijn en welke coördinatoren je kunt 
benaderen.

Automatische 
herhaalservice van 
uw medicijnen

Peter Pal Skolnik, apotheker

Heeft u uw herhaalrecept via de 
dokterslijn van het Gezondheids-
centrum aangevraagd?
Dan wil ik graag het volgende on-
der uw aandacht brengen.
Het is mogelijk om de medicijnen, 
die u dagelijks gebruikt, automa-
tisch te laten herhalen. Dit is een 
service van de apotheek en uw 
huisarts. U krijgt dan een mail, 
sms of telefoontje als de medicij-
nen klaar staan in de apotheek. Dit 
bericht krijgt u ongeveer een week 
voordat uw medicijnen op zijn. U 
kunt deze ‘herhaalservice’ aanvra-
gen in de apotheek.
Ik hoop dat u van deze service ge-
bruik gaat maken. In de apotheek 
kunnen we dan eerder uw medi-
cijnen bestellen, zodat we  beter 
kunnen zorgen dat de medicijnen 
op tijd klaarliggen. Een ander voor-
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deel is dat u niet meer kunt verge-
ten uw medicijnen te bestellen. 
De apotheek kan u een mail of 
een sms sturen als uw medicijnen 
klaarliggen. U geeft hiervoor in de 
apotheek uw mobiele telefoonnum-
mer of uw e-mailadres op. In de 
mail of sms staat dan een code die 
u kunt gebruiken bij de ‘snelbalie’. 
Voor de snelbalie typt u de code in 
op de Ipad bij het nummertjesappa-
raat. Er gaat dan een bel en een van 
onze medewerkers komt er voor u 
aan.

Nieuwe coaches: 
Welzijn op Recept!

SuSanne van leeuWen,  
projectleider 

Met trots stellen we aan u voor… 
de nieuwe lichting welzijnscoa-
ches. Bij Welzijn op Recept kop-
pelen we mensen aan één van deze 
bevlogen coaches. Deze kan de no-

dige ondersteuning bieden om het 
welzijn en kwaliteit van leven te 
verbeteren. 

Wat doet een welzijnscoach eigenlijk? 
Na een ingrijpende gebeurtenis 
of verandering of bij een periode 
waarin alles tegenzit, is het soms 
lastig om zelf weer een goede draai 
aan het leven te geven. U heeft weer 
zin om iets te ondernemen maar 
weet niet zo goed wat of hoe u dit 
moet aanpakken. In dat geval kan 
de huisarts u doorverwijzen naar 
Welzijn op Recept. Bij Welzijn op 
Recept wordt u gekoppeld aan een 
welzijnscoach en kijkt u samen wat 
de mogelijkheden zijn. De wel-
zijnscoach heeft een uitgebreide 
kennis van activiteiten en voorzie-
ningen in de buurt en zoekt samen 
met u naar een passende invulling. 
Soms betekent het letterlijk drem-
pels over door een keer samen naar 
een activiteit te gaan. Samen met 
de coach werkt u toe naar een gro-

ter netwerk, meer zelfvertrouwen, 
succesmomentjes en naar een zin-
vol en leuke invulling van de dag 
of week. Deze korte, individuele 
begeleiding geeft net dat duwtje in 
de rug. 
Wilt u meer weten, vraag 
dan uw huisarts of kijk op  
www.welzijnoprecepthaarlem.nl. 
U kunt zich ook direct aanmel-
den voor koppeling aan een wel-
zijnscoach door te bellen met 
Susanne de Smit-van Leeuwen, 
tel. 06-14868196 of te mailen naar  
svleeuwen@dock.nl. 

Stagiaire afdeling 
psychologie

ilSe tWaalfhoven, stagiaire  
psychologie

Hallo allemaal,
Mijn naam is Ilse Twaalfhoven en 
vanaf januari 2019 kom ik werken 
bij de afdeling psychologie van  

De nieuwe welzijnscoaches van links naar rechts: Dave Riedel, Noortje Bakker, Wietske van Ommen  
en Frans Boelhouwer.
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Gezondheidscentrum Schalkwijk. 
Dit in het kader van de opleiding 
tot Gezondheidszorgpsycholoog 
die ik de komende twee jaar ga vol-
gen. Naast mijn werk bij Gezond-
heidscentrum Schalkwijk werk 
ik ook drie dagen in de week in 
de verpleeghuiszorg bij Stichting 
Zorgbalans. Hier heb ik de afgelo-
pen vier jaar onder andere gewerkt 
met mensen met dementie en psy-
chiatrische problematiek. 
Sinds een jaar woon ik in Bever-
wijk waar ik druk bezig ben ge-
weest met mijn kluswoning be-
woonbaar te maken; het was een 
jaar vol nieuwe dingen! 
Ik kijk er naar uit om ook hier nieu-
we ervaringen op te doen!
Tot ziens en groet, 
Ilse Twaalfhoven

Nieuwe huisarts in 
opleiding bij dokter 
Baak

jurgen van lenthe, huisarts in op-
leiding

Mijn naam is Jurgen van Lenthe,
ik ben per 1 maart werkzaam als 
huisarts in opleiding in de praktijk 
van Arianne Baak en Carla Sneek. 
Geboren in het oosten van het land, 
gestudeerd in het mooie Groningen 
en nu woonachtig in Amsterdam. 

Voordat ik daar met de huisartsop-
leiding begon heb ik werkervaring 
opgedaan als arts in de cardiolo-
gie, longziekten, psychiatrie en 
verslavingszorg. In mijn vrije tijd 
sport ik graag en in mijn vakanties 
vlieg ik het liefst met mijn vriendin 
naar verre, zonnige landen. Ik heb 
enorm veel zin om te starten met 
het laatste jaar van mijn opleiding 
en ik ben blij dat dat in het Gezond-
heidscentrum in Schalkwijk mag. 

Tot snel in de praktijk!
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GEZONDHEIDSCENTRUM SCHALKWIJK
Bezoekadres: Briandlaan 11, 2037 XE Haarlem
Website: www.gcschalkwijk.nl

PRAKTIJKMANAGER: Rob Mors

OFFICEMANAGER (1e etage)
Alicia Burgstra T 533 67 92

HUISARTSEN (2e etage)
Marieke van der Sluijs (di, do, vrij) & Barbara 
Elias (ma, woe, do) T 533 78 33
Dolores Wijs (ma, di, woe) & Sabine Vuister  
(di, do, vrij) T 533 68 30
Martin Mensink T 545 20 27
Donderdagmiddag geen spreekuur. 
Avondspreekuur dinsdag 17.00 - 18.00 uur

HUISARTSEN (3e etage)
Robert Hijnens (ma t/m do) & Yvette den Oud-
en (vrij) T 533 03 84 
Arianne Baak (di, woe, vrij) & Carla Sneek  
(ma, do) T 540 30 90
Maarten Hamming T 533 35 36
Woensdagmiddag geen spreekuur.
Avondspreekuur dinsdag 17.00 - 18.00 uur

SPOEDGEVALLEN avond, nacht en 
weekend. Avond en nacht tussen 17.00 en 
08.00 uur én de gehele zaterdag en zondag  
T (023) 224 25 26. De huisartsen doen dienst 
vanuit de spoedpost.

SPOEDGEVALLEN overdag
Overdag ma tot en met vrij tussen 08.00 
uur en 17.00 uur. Alleen bij spoedgeval-
len overdag: het nummer van uw huisarts,  
menukeuze 1; b.g.g. T 023 - 5333222

TELEFONISCH SPREEKUUR
Voor het telefonisch spreekuur huisartsen 
(voor korte vragen) kunt u een afspraak maken 
via de assistente tussen 08.00-11.00 en 13.30– 
17.00 uur. Uw huisarts belt u dan terug tussen 
11.15 en 13.00 uur of op een ander gewenst 
tijdstip.

AFSPRAKEN MAKEN, VISITES AANVRA-
GEN Ma t/m vrij tussen 08.00-11.00 en 13.30 
-17.00 uur. Spreekuur volgens afspraak. 
Spoedgevallen kunnen natuurlijk altijd tussen-
door! 

RECEPTEN BESTELLEN
Herhaalrecepten bestellen kan 24 uur per dag! 
Na 2 werkdagen ligt de bestelling klaar in uw 
apotheek. Hebt u een herhaalnummer op het 
etiket?  Bel 088 - 0800174
Geen herhaalnummer? Bestel via de herhaal- 
lijn via uw huisarts. Bestellen kan ook via www.
gcschalkwijk.nl of brievenbus van apotheek.

SPREEKUUR CENTRUMASSISTENTEN  
(2e en 3e etage) 
Voor een afspraak kunt u bellen op ma t/m vrij 

tussen 8.00-11.00 uur en 13.30-17.00 uur. O.a. 
voor bloeddruk meten, bloedsuiker meten, oren 
uitspuiten, hechtingen verwijderen, uit strijkjes, 
urine-onderzoek, wrattenspreekuur.

CENTRUMASSISTENTEN (2e, 3e en 4e etage) 
Souad Benali, Leona Bloemendaal, Loes Dietz, 
Mandy Goudsblom, Lisette Harke, Esther 
Janssen-Bischot, Lianne Kooi, Emmy van de 
Lagemaat, Anke Odolphie, Eveline Valent, Rita 
van der Wal, Miranda Wassenaar.

PRAKTIJKVERPLEEGKUNDIGEN
SOMATIEK (POH) (4e etage) T 536 79 78
Rianne Quik, Marleen van Kraay, Eveline van 
Steijn, Ingrid Gerrits, Jeanet van Veen. Behan-
deling na afspraak. Telefonisch bereikbaar ma 
t/m vrij tussen 08.30-12.00 uur. 

VERPLEEGKUNDIG SPECIALIST 
Annegreet Betlem. Voor een afspraak of infor-
matie kunt u bellen met uw eigen huisarts.

POH-GGZ (geestelijke gez.zorg) (5e etage) 
Sebastiaan Bruinsma, Stef Elizen en Leonieke 
Rooms (GGZ-jeugd) Voor een afspraak of in-
formatie kunt u bellen met uw eigen huisarts.

ARTS in OPLEIDING tot SPECIALIST (AIOS) 
Regelmatig werkt er in de praktijk een AIOS. 
Dit is een afgestudeerde arts, die zich specia-
liseert tot huisarts. 
Op het moment werkzaam in praktijk Wijs & 
Vuister: Celine Asselbergs. In praktijk Baak/
Sneek: Jurgen van Lenthe. In praktijk Ham-
ming: Judith Jacobs. In praktijk Mensink: Sven 
Macco. 

APOTHEEK (BG) T 533 76 04
Apotheker: Péter Pál Skolnik. Apotheek Meer-
wijk is open ma t/m vrij van 08.00 - 18.00 
uur. www.apotheekmeerwijk.nl en vragen@ 
apotheekmeerwijk.nl Bij spoed buiten open-
ingstijden: Dienstapotheek Midden-Kennemer-
land in het Rode Kruis Ziekenhuis, Vondellaan 
13, 1943 LE  Beverwijk. T 0251 - 783 840

LABORATORIUM (BG)
ma t/m vrij tussen 08.00 -11.00 uur 

FYSIOTHERAPEUTEN en OEFENTHERA-
PEUT (4e etage) T 536 14 67
Sander Pauptit en Eline van der Sluis, alge-
meen fysiotherapeuten. Annet de Jong, psy-
chosomatisch gespec. fysiotherapeut. Simone 
Lanson, oefentherapeut Mensendieck, Mar-
jolein van Peppen geriatrisch fysiotherapeut. 
Behandeling na afspraak, ma t/m vrij van 08.00 
- 17.00 uur. Avondspreekuur dinsdag en don-
derdag tot 21.00 uur. 

PSYCHOLOGEN (5e etage) T 023-2052123 
Ria Balm, Nelly van Berkel, Gert Haringsma, 
Semra van Leeuwen, Sylvia Mevissen, Ruud 

Vis, Marieke Visser. Spreekuur volgens af-
spraak.

DIËTISTEN (5e etage) T 540 92 66
Judith van Barneveld en Marleen Buijs. Ma t/m 
vrij bereikbaar van 08.00 - 17.00 uur. Spreekuur 
volgens afspraak. 

PEDICURE (BG)
Nelleke Steenbakker 06–23788490, Sonja 
Hakkenbrak 06–12476353, Monique van der 
Weide 06-41356666. Behandeling na afspraak.

PODOTHERAPIE (BG) 
Rondom Podotherapeuten, werkdagen van 
08.00 tot 17.00 uur T 088 – 1180500

VERLOSKUNDIGEN (BG) T 535 50 07
Verloskundigenpraktijk ‘Aan het Spaarne’. 
Spreekuur volgens afspraak. 

LOGOPEDIE (5e etage) T 890 01 72
Mary de Boer en collega’s. Behandeling na af-
spraak. 

HUIDTHERAPEUT (BG) T 700 97 88
Marlies Teeuwen. Ma t/m vrij van 09.00 tot 
17.00 uur of info@hethuidburo.nl

REIZIGERSVACCINATIES
 www.vaccinatiepunt.nl of T 0900 - 8222462

THUISZORG 
Zorgbalans (6e etage) Wijkteam Verple ging 
en Verzorging, voor afspraak T 8918918, 
alle dagen 24 uur per dag. Voor afspraak bij 
de longverpleegkundige ma t/m vrij 8.00-
17.00 uur. Ilaria zorg (BG) Ezgi Yüksel,  
T 06 36581387 www.ilariazorg.nl

BESNIJDENISKLINIEK
Vatan besnijdeniskliniek (BG) alléén volgens 
afspraak T 020 - 2623536

KLACHTENCOMMISSIE
Bij een klacht over de dienstverlening, neemt 
u dan contact op met het officemanagement. 
T 533 67 92  Of kijk op onze website.

CONTACT met de redactie van de Open Brief 
per brief: Briandlaan 11-13, 2037 XE Haarlem 
of per e-mail: openbrief@gcschalkwijk.nl
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