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Inloophuis 
Kennemerland

Sandra Schipper, Inloophuis 
Kennemerland
 
Ruim één op de drie Nederlan-
ders krijgt in de loop van het le-
ven kanker. De confrontatie met 
het feit dat men kanker heeft is 
doorgaans een enorme schok. 
Niet alleen voor de patiënt, maar 
ook voor de naaste omgeving. De 
medische sector is primair gericht 
op het onderkennen en waar mo-
gelijk, bestrijden van de fysieke 
ziektebeelden en symptomen. Als 
alle medische handelingen achter 
de rug zijn willen mensen het ‘ge-

wone’ leven weer oppakken. Pas 
dan blijkt hoe groot de impact van 
de ziekte is. Niets is meer vanzelf-
sprekend. Hoe verder leven met of 
na kanker?
Daarover praten kan in het Inloop-
huis. Inloophuis Kennemerland 
biedt een veilige en laagdrempe-
lige plek voor (ex) kankerpatiën-
ten en hun naasten. Ieder krijgt 
alle vrijheid om datgene te doen, 
te kiezen of te vragen waar op dat 
moment behoefte aan is.

Aanbod
Inloophuis Kennemerland heeft 
haar deuren geopend in 2012 in 
Santpoort. Al vele gasten hebben 
wij mogen ontvangen in ons huis, 

waar we door het aanbod van ver-
schillende activiteiten mensen 
naar behoefte kunnen ondersteu-
nen.
Zo vindt men hier o.a.: Lotgeno-
tencontactgroep, yoga, het Zingen 
voor je Leven koor, een luisterend 
oor, creatieve therapie, massa-
ge, zwemmen onder begeleiding, 
Mindfulnesstraining, themabij-
eenkomsten i.s.m. het Spaarne 
Gasthuis, verwen- en informatie-
dagen.
Sinds een half jaar draait er ook 
een Kids-Club! Kinderen van 
6-12 jaar zijn van harte welkom 
op de 1e woensdagmiddag van de 
maand. Maar u kunt bij ons ook: 
gewoon even niets doen, een kopje 
koffie drinken, op verhaal komen 
en wat kracht opdoen. Getrainde 
en deskundige vrijwilligers staan 
voor u klaar.

Voor wie
Partners, familieleden, vrienden 
zijn eveneens welkom, want ‘kan-
ker heb je niet alleen, maar kan-
ker heb je samen’. Het Inloophuis 
is een plek waar partners andere 
partners kunnen ontmoeten en 
ook hun verhaal kunnen doen.
U bent ook welkom als de behan-
deling alweer enige tijd geleden 
is, de verwerking vraagt immers 

Wat een prachtige initiatieven zijn er toch voor 
mensen, die behoefte hebben aan gezelligheid, een 
vriendelijk woord, saamhorigheid of lotgenoten. In 
deze Open Brief kunt u kennismaken met het In-
loophuis; een warme plek voor (ex) kankerpatiënten 
en hun naasten. Op loopafstand van ons Gezond-
heidscentrum ligt het centrum SamenMetDeBuurt, 
waar de (oudere) Meerwijker terecht kan voor ge-
zelligheid.  U kunt lezen wat deze plekken mogelijk 
voor u kunnen betekenen. Verder start ons centrum 
met het zorgpad Obesitas. Mensen met ernstig over-
gewicht worden geholpen door verschillende zorg-
verleners om een gezonder gewicht en gezondere 

levensstijl te krijgen. Verder leest u een oproep van 
Wouter van Kempen om met verhalen te komen voor 
zijn afscheidsboekje. Jawel, u leest het goed, deze 
Open Brief kunt u lezen wanneer hij afzwaait. En 
over pensionering gesproken, deze zomer zullen we 
afscheid nemen van twee gewaardeerde dames, Jet-
ty Lemmers van de apotheek en Ria Jongejan van 
de bloedafname. Ondergetekende heeft heerlijk met 
hen geluncht, waarbij verhalen werden opgehaald.  
Gelukkig nemen we niet alleen afscheid, maar in-
troduceren 3 (nieuwe) medewerkers zich.  Veel lees-
plezier!
Marieke van den Berk, eindredacteur

Inleiding
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tijd. Tevens biedt het Inloophuis 
ondersteuning aan mantelzorgers 
en nabestaanden.

Financiële steun
Het Inloophuis is geheel afhan-
kelijk van sponsoren en donaties. 
Door uw steun kunnen wij onze 
activiteiten en openingstijden in 
de toekomst verdiepen, nieuwe 
vrijwilligers trainen en op deze 
manier onze gasten een goede, 
veilige en laagdrempelige plek 
bieden.

Ervaringen van gasten
Marion: ‘Hoe zeer mensen ook 
proberen zich in te leven in de 
ziekte en de impact die het op je 
heeft, zij kunnen het niet weten. 
Dat roept gevoelens van een-
zaamheid op. In het Inloophuis 
ontmoet je mensen die weten hoe 
het is om kanker te hebben (ge-
had). Er hoeft niet over gespro-
ken te worden maar het helpt wel. 
Thuis ben ik patiënt tussen de ge-
zonden en in het Inloophuis ben 
ik gewoon mijzelf tussen de (ex)
patiënten’
Lilian: ‘Tot op de dag van van-
daag ben ik zo blij dat ik de stap 
heb gemaakt om bij het koor Zin-
gen voor je Leven te gaan. Moe 
en uitgeput als gevolg van opera-
tie, behandelingen en leren leven 
met kanker was er steeds weer het 
zingen. Zingen geeft KRACHT, 
ruimte aan emoties en nieuwe 
energie. Voor mij is het Inloop-
huis een onmisbaar deel van mijn 
herstel gebleken’
Rita: ‘Na regelmatige bezoeken 
aan het Inloophuis en het volgen 
van creatieve therapie kan ik weer 
op eigen benen staan. Een echte 
overwinning. Het Inloophuis is 
ook een UITLOOPHUIS!’

Zorgpad Obesitas 

SiMone LanSon, oefentherapeut - 
Mensendieck

Het Gezondheidscentrum gaat in 
september van start met een pi-
lot om een zorgpad aan cliënten 
met overgewicht en obesitas aan 
te bieden. Een grote groep cliën-
ten heeft gewichtsproblemen en 
deze groep blijft groeien. Daarom 
is er een gerichter multidiscipli-
nair plan opgezet om cliënten met 
overgewicht of obesitas deskun-
dig te kunnen begeleiden in het 
centrum.

Wat is obesitas precies? 
Obesitas is een ernstige vorm van 
overgewicht, die aanleiding geeft 
tot gezondheidsrisico’s. Maar 
obesitas is méér dan alleen over-
gewicht. Het gaat bijna altijd ge-
paard met diverse lichamelijke en 
psychische klachten. Veel voor-
komende gezondheidsklachten 
zijn gewrichtsklachten, angsten, 
somberheid, minderwaardig-
heidscomplex, hart- en vaatziek-
ten, hoge bloeddruk, suikerziekte, 
hoog cholesterol en slaapapneu.
Wanneer heeft iemand obesitas?  
Met de ‘Body Mass Index’ (BMI) 
kan de verhouding tussen de leng-

te en het gewicht van een persoon 
worden berekend. Deze bereke-
ning geeft een goede indicatie of 
er sprake is van (ernstig) overge-
wicht. Bij een BMI tussen de 18,5 
en de 25 is sprake van een gezond 
gewicht, bij een BMI tussen de 25 
en de 30 heeft men overgewicht 
en een BMI van 30 of hoger bete-
kent dat men obesitas heeft. 
Behandeling van obesitas is meer 
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dan afvallen alleen. Centraal staat 
een verandering van de levensstijl. 
Iemand leert om het leven gezond 
in te richten en aan te passen. Het 
team van zorgverleners bestaat 
uit de huisarts, praktijkondersteu-
ners, diëtist, psycholoog, beweeg-
coach en fysiotherapeut. Indien 
mensen die echt gemotiveerd zijn 
om hun levensstijl te veranderen 
zich aanmelden, zal er gekeken 
worden naar welke zorgverleners 
nodig zijn in de begeleiding. Ge-
regeld zal er tussen de zorgverle-
ners onderling overleg plaatsvin-
den en wordt er gecommuniceerd 
over de voortgang van de behan-
deling.
Mocht u gemotiveerd zijn om in 
september deel te nemen aan deze 
multidisciplinaire behandeling, 
dan kunt u dit kenbaar maken bij 
uw huisarts of praktijkondersteu-
ner.

Samen Met De Buurt 
 
‘Vroeger was het gezellig op 
straat’ 

ernSt BLok, Samen met de buurt

Ik ben geboren in 1964 en als kind 
speelde ik tot mijn twaalfde jaar 
altijd buiten. Wij liepen kilome-
ters door de rijen mais, stookten 
fikkie en liepen op groene rubbe-
ren laarzen naar het huis van onze 
vriendjes toe om ze op te halen 
en samen in de plassen te spelen.  
Vergis ik mij nu of speelde het 
sociale leven van kinderen, no-
zems, werknemers en oude-
ren zich veel meer buiten af?  
 
Sinds de intrede van de telefoon, 
televisie en veel later het Internet 
is het niet meer echt nodig om zelf 
de wereld in te trekken om con-
tact te hebben met andere mensen 
of gewoon om te winkelen.

Het lijkt wel of wij verleerd zijn om 
zomaar een praatje te maken met 
iemand. Iedereen is altijd druk, 
druk, druk en altijd onderweg om 
iets nuttigs te doen. Op het trein-
station zag je 10 jaar geleden nog 
iedereen met een gratis krantje op 
het perron staan. Tegenwoordig 
tuurt iedereen in de trein op zijn 
telefoon, om op Facebook toch 
nog wat gezelligheid te zoeken met 
vrienden, die echter zelf te druk 
zijn om op Facebook te zitten. 
Echt contact, wanneer je elkaar in 
de ogen kijkt en echt luistert naar 
de ander en daar dan op reageert, 
daar kan geen computer of tele-
foon tegen op. 
Ik spreek veel ouderen in Meerwijk 
die terug verlangen naar het oude 
buurtcentrum ‘Het Schalkererf’. 
Het is al weer 15 jaar gelden 
afgebroken maar men kijkt nog 
steeds met veel plezier terug op de 
kaartavondjes met gezelligheid.  
 
Sinds 2015 is er een nieuw 
buurthuis ‘SamenMetDeBuurt’ 
gevestigd in het witte ronde 
schoolgebouwtje aan de 
Bernadottelaan, vlak bij de 
Vomar aan het Da Vinciplein. 
U weet wel, waar vroeger de 
gehandicapten een dagcentrum 
hadden. Wij delen het gebouw met 
de Buurtvaders (u kent ze wel, zij 
houden de buurt veilig met de rode 
jassen) van stichting De Brug.  

Het Buurtcentrum is open voor 
mensen ‘op leeftijd’ . Op dins-
dag en donderdag tussen 10.00 
– 14.00 uur zijn wij open voor 
een kopje koffie en een praat-
je. Elke donderdag koken wij 
met vrijwilligers een drie-gan-
genmaaltijd voor €5. Alleen het 
hoofdgerecht kost €3,50. Loopt u 
ook eens binnen bij onze kring-
loopwinkel en fietsenmaker.  
Stichting SamenMetDeBuurt is 

een burgerinitiatief. Wij krijgen 
geen subsidie en werken alleen 
met vrijwilligers uit onze wijk. 
Kom gerust eens een kijkje ne-
men. Dan zorgen we samen voor 
de gezelligheid, net als vroeger!
 
Buurthuis SamenMetDe-
Buurt. Bernadottelaan 140, 
2037 GV Haarlem Schalkwijk 
Meerwijk tel 06-18667642  
www.samenmetdebuurt.nl 

Jetty Lemmers 
(apotheek) en 
Ria Jongejan 
(bloedafname)  
met pensioen 

Marieke van den Berk, redacteur

Als een Gezondheidscentrum 40 
jaar bestaat, brengt dit helaas met 
zich mee dat we ook afscheid moe-
ten nemen van zeer gewaardeerde 
medewerkers van het eerste uur. 
Rond het uitkomen van deze edi-
tie van de Open Brief, zwaaien 
Ria Jongejan, van de bloedafna-
me (Atal-Medial) en Jetty Lem-
mers van de apotheek (Meerwijk) 
af. Een goede aanleiding om sa-
men gezellig te lunchen en verha-
len op te halen van de afgelopen 4 
decennia. 
Beiden waren al actief in de wijk 
toen Schalkwijk werd opge-
bouwd. Ria was werkzaam in het 
gebouw van de Ringvaart (Boer-
haavewijk) waar eerst het lab een 
afnamepost had. Jetty werkte in 
een keet aan de Albert Schweit-
zerlaan, samen met de toenmali-
ge eigenaar van apotheek Meer-
wijk, mevrouw Oei. Ria deed ook 
zelf analyses van het afgenomen 
bloed. Met behulp van een micro-
scoop bloedcellen tellen. Opge-
leid als doktersassistente deed ze 
ondertussen zo veel bepalingen in  
het laboratorium, dat ze de func-
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tie van analist kreeg. Jetty bereid-
de nog vele medicijnen zelf, en 
‘draaide’ zelf de pillen. Of tablet-
ten werden in grote potten aange-
leverd en werden in kleine porties 
uitgeteld. Met de komst van een 
(gigantisch grote) tablet-telma-
chine en een poedervouwmachi-
ne werden de bereidingen steeds 
minder en deed de automatisering 
steeds meer zijn intrede. Hand-
geschreven etiketten zijn nu niet 
meer voor te stellen. 
De combinatie van werk en gezin 
was meer geïntegreerd. Beiden 
hebben altijd doorgewerkt met 
kleine kinderen. Deze konden 
mee naar het werk, of naar de 
peuterspeelzaal in de Ringvaart, 
waar ook de afnamepost was. 
Ondertussen zijn de werkzaam-
heden enorm veranderd. Ria is 
het grootste deel van haar werk-
tijd aanwezig op de afnameloca-
tie aan de Briandlaan. Zij kent de 
mensen, die bij haar komen en 
organiseert alles om het prikken 
heen tot in de puntjes. De con-
tacten gaat zij erg missen. Helaas 
zal er geen vaste medewerker 
op haar plaats terugkeren, maar 
zullen wisselende medewerkers 
haar plek innemen. Dat maakt het 
weggaan voor haar lastiger. Ze 
zal haar tijd gelijk opvullen met 
(nog meer) werk voor de kerk, het 
zangkoor en de kleinkinderen.  

Ook Jetty’s werk is inhoudelijk 
sterk veranderd. De zeer uitge-
breide medicatiebewaking en au-
tomatisering is niet meer weg te 
denken. Gelukkig staat het pati-
entencontact nog steeds centraal. 
Ook heeft de apotheek een ontzet-
tend fijn team, dat ze erg zal mis-
sen. Haar ‘vrije’ tijd zal worden 
opgeslokt door haar fantastische 
(moes)tuin en haar kleinkinderen. 
Ook zal ze van een welverdiende 

vakantie van zes weken op de Fi-
lipijnen en Hongkong gaan genie-
ten.
Namens alle medewerkers van 
ons Gezondheidscentrum en de 
apotheek wens ik beide dames 
ontzettend veel geluk in hun ge-
pensioneerde leven. Ik hoop dat 
ze ons niet snel zullen vergeten, 
dat doen wij in ieder geval niet!

Toekomstplannen 
van Wouter van 
Kempen

Stoppen in november 2016

Uitnodiging om verhalen te 
schrijven

In het decembernummer van de 
Open Brief schreef ik al dat ik na 
41 jaar ga stoppen met mijn werk 
als huisarts in het Gezondheids-
centrum. Het zal eind november 
2016 zijn. 
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Uiteraard wil ik ook graag af-
scheid nemen van al mijn pati-
enten. Dat zijn er ruim 2500! Ik 
weet nog niet zo goed hoe ik dat 
aan moet pakken. Dat zal ik later 
bekend maken. 
Wel ben ik van plan een ‘afscheids-
boekje’ te schrijven met herinne-
ringen over de afgelopen 40 jaar. 
Jullie kunnen daar bij helpen. Ie-
dereen die een verhaal kwijt wil 
over zijn of haar ervaringen met 
mij, wordt van harte uitgenodigd 
om dit te mailen naar: kempen@
gcschalkwijk.nl. Maar het mag 
natuurlijk ook per brief. Het zou 
mooi zijn als het afscheidsboekje 
iets van ons samen zou worden! 
groeten
 
Wouter van keMpen, huisarts

Andrea Puente – 
apothekersassistent 

Graag wil ik me via deze Open 
Brief aan u voorstellen. Mijn naam 
is Andrea Puente. Ik ben geboren 
in Colombia en ik woon sinds 
1999 in Nederland. Na 2 jaar sta-

ge te hebben gelopen in apotheek 
Meerwijk, ben ik er sinds septem-
ber 2015 in dienst als apothekers 
assistente, na het behalen van 
mijn diploma. Wat ik het leukst 
vind aan dit beroep is dat je veel 
contact hebt met mensen, zowel 
aan de balie als aan de telefoon. 
Ik vind het ook heel interessant 
om de toepassingen en  gevolgen 
van medicatie te kennen. Je kunt 
bijdragen aan iemands kwaliteit 
van leven. Ik kijk ernaar uit om u 
van dienst te kunnen zijn! 

Alicia Burgstra – 
office manager 

Ik zal mij even voorstellen, ik 
ben Alicia Burgstra, de nieuwe 
Office Manager van het Gezond-
heidscentrum Schalkwijk. Ik ben 
31 jaar en geboren en getogen in 
Haarlem. 
Ik woon samen met mijn man en 
onze zoon van twee jaar.
Als Office Manager zorg ik dat 
alles op het gebied van personeel, 
administratie en facilitaire zaken 
in goede banen wordt geleid, on-
der begeleiding van de Praktijk-
manager. Voor mij is dit een nieu-
we sector met nieuwe uitdagingen 
en projecten. Tijdens mijn studie 
op de Hogere Hotelschool en mijn 
verkregen werkervaring, heb ik 
geleerd om met verschillende cul-
turen en structuren te werken in 
verschillende branches. In mijn 
vorige banen heb ik verschillende 
managerfuncties gehad in 5 ster-
ren hotels. Hier zorgde ik voor de 

optimale gastvrijheid en georga-
niseerde structuren.

In mijn vrije tijd sport ik 3 à 4 
keer per week. Ook vind ik het 
leuk om te gaan winkelen, lekker 
uit eten te gaan en te gaan wan-
delen op het strand met mijn man 
en zoon.

Groeten Alicia 
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Rabia Afkir – 
praktijkassistent 

Graag stel ik me aan u voor. Een 
beetje laat, maar beter laat dan 
nooit. Mijn naam is Rabia Afkir 
en ik ben sinds 1 september 2015 
werkzaam als centrumassistente 
op de 3e etage bij het Gezond-
heidscentrum Schalkwijk. Daar-
naast ondersteun ik de  praktijk-
verpleegkundigen op het admi-
nistratieve vlak voor een halve 
dag per week. Ik ben 39 jaar, 
getrouwd en moeder van 2 kin-
deren: een mooie dochter van 11 
jaar en een knappe zoon van 8. De 
afwisseling in het werk, het con-
tact met patiënten en de prettige 
collega’s, maken het werken in het 
Gezondheidscentrum Schalkwijk 
fijn. Ik heb hiervoor in 2 andere 
huisartsenpraktijken met plezier 
gewerkt, maar hier in het Ge-
zondheidscentrum  heb ik het ge-
voel op mijn plek te zijn. Ik hoop 
u nog vele jaren van dienst te zijn.

Taalspreekuur in de 
Bibliotheek  
Haarlem Schalkwijk

Janine eLeveLd en Lydia van 
duiJn,  medewerkers Educatie 
van de Bibliotheek Zuid-Kenne-
merland

Wil je weten waar jij Nederlands 
kunt leren? Je bent van harte wel-
kom op het Taalspreekuur van de 
Bibliotheek Haarlem Schalkwijk 
(Fie Carelsenplein 2). 
Op dinsdagochtend van 10.00 
tot 12.00 uur en donderdagmid-
dag van 15.00 tot 17.00 uur kun 
je langskomen voor een gratis 
advies. 
Als je naar het Taalspreekuur 
komt, is er iemand die samen met 
jou gaat kijken welke cursus bij 
jou past. Of je gaat op zoek naar 

iemand die jou kan helpen met 
Nederlands. We hebben infor-
matie over scholen, cursussen 
en vrijwilligers in Haarlem en 
omgeving. 

Je kunt altijd naar het Taalspreek-
uur komen, ook als je maar een 
klein beetje Nederlands kent. Of 
juist goed Nederlands spreekt, 
maar je taalgebruik wilt ver-
beteren. Voor elk niveau zoe-
ken we een geschikte cursus.  
In de Bibliotheek zijn ook veel 
mogelijkheden om met taal be-
zig te zijn. We hebben lees- en 
schrijfclubs, een maandelijks 
Taalcafé, veel boeken om Neder-
lands mee te leren en een compu-
terruimte (ons ‘Taalplein’) waar 
je onder begeleiding van onze 
Taalpleincoach kunt oefenen.  
 
Lijkt het je leuk om ons te hel-
pen met de activiteiten die we 
zelf organiseren, zoals de schrijf-
clubs? Dan kun je je bij ons aan-
melden als taalvrijwilliger. We 
zijn regelmatig op zoek naar 
nieuwe mensen. Wil je daar 
meer over weten, dan kun je ook 
naar het Taalspreekuur komen.  
 
Wil je iets vragen of meer infor-
matie, mailen kan altijd via nl@
bibliotheekzuidkennemerland.nl.

Graag tot ziens op het Taalspreek-
uur! 

Gevraagd vrijwilligers voor het bezorgen 
van de Open Brief:

Wijk 11 Kellogstraat e.o. ± 130 krantjes
Wijk 33A Slachthuisbuurt 82 krantjes

Wilt u, 4x per jaar de Open Brief bezorgen of tellen?
Of wilt u reserve-bezorger zijn en invallen bij ziekte, vakantie e.d.  

van een vaste bezorger?
Neem dan contact op met:

Marja van den Broek, contactpersoon bezorging:
Tel.: 535.82.62

E-mail: marja.vandenbroek@planet.nl

Vakanties

Praktijk Mensink: gesloten van 
15 juli tot 8 augustus

Praktijk van Kempen: geopend
Praktijk Wijs/Vuister:  

nog onbekend (huisarts Vuister 
afwezig van 13 juni t/m  

29 juni)
Praktijk Baak/Sneek: gesloten 

25 juli t/m 12 augustus
Praktijk Hamming: gesloten  

18 juli t/m 5 augustus
Praktijk Hijnens: gesloten  

1 augustus t/m 19 augustus
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GEZONDHEIDSCENTRUM SCHALKWIJK
Bezoekadres: Briandlaan 11, 2037 XE Haarlem
Website: www.gcschalkwijk.nl

PRAKTIJKMANAGER: Hans Kruijt

DIRECTEUR (1e etage)
Arianne Baak, directeur zorg

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

HUISARTSEN (2e etage)
Wouter van Kempen / Marieke van der Sluijs 
(donderdagochtend en vrijdag) T 533 78 33
Martin Mensink / Ninetta d’Onofrio (do-ochtend) 
T 545 20 27
Dolores Wijs & Sabine Vuister T 533 68 30
Donderdagmiddag geen spreekuur 
Avondspreekuur dinsdag 17.00 - 18.00 uur

HUISARTSEN (3e etage)
Robert Hijnens/Barbara Elias (vrijdag)
T 533 03 84 
Arianne Baak & Carla Sneek T 540 30 90
Maarten Hamming / Ninetta d’Onofrio (vrijdag) 
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 SPOEDGEVALLEN 
OVERDAG, indien de telefoon van uw huisarts 
bezet is T 533 32 22

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

AFSPRAKEN MAKEN, VISITES 
AANVRAGEN
Ma t/m vrij tussen 08.00-17.00 uur. Spreekuur 
volgens afspraak. Spoedgevallen kunnen 
natuurlijk altijd tussendoor! 

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 herhaallijn 
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 8.00-17.00 uur. O.a. voor bloeddruk 
meten, bloedsuiker meten, oren uitspuiten, 
hechtingen verwijderen, uitstrijkjes, urine-
onderzoek, wrattenspreekuur.

CENTRUMASSISTENTEN (2e, 3e en 
4e etage) Rabia Afkir, Loes Dietz, Mandy 
Goudsblom, Lisette Harke, Emmy van de 
Lagemaat, Sharon Rompa, Marion Rotteveel, 
Annemieke Schellenberg, Amina Tarrass, 
Eveline  Valent, Miranda Wassenaar.

PRAKTIJKVERPLEEGKUNDIGEN 
SOMATIEK (POH) (4e etage) T 536 79 78
Lidwien Heeremans, Renske Kloosterman, 
Rianne Quik, Anneke Bloemert, Mieke 
Özcan. Behandeling na afspraak. Telefonisch 
bereikbaar ma t/m vr tussen 08.30-12.00 uur. 

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

POH-GGZ (geestelijke gez.zorg) (BG) 
Sebastiaan Bruinsma. Voor een afspraak of 
informatie 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 specialiseert 
tot huisarts. Op het moment werkzaam in 
de praktijk Wijs&Vuister: Emma Smeets. In 
praktijk Baak/Sneek: Sharon Hoek. In praktijk 
Hamming: Ikram El Bakali. In de praktijk van 
Mensink: Morad el Hajoui.

APOTHEEK (BG) T 533 76 04
Apothekers: Marieke van den Berk en Péter Pál 
Skolnik.
Apotheek Meerwijk is open ma t/m vrij van 
08.00 - 18.00 uur. www.apotheekmeerwijk.nl en 
vragen@apotheekmeerwijk.nl 
Bij spoed buiten openingstijden: 
Dienstapotheek Midden-Kennemerland 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 
OEFENTHERAPEUT  (4e etage) T 536 14 67
Sieb Makelaar, Paula Stam en Eline van der 
Sluis, algemeen fysiotherapeuten. Annet de 
Jong, psychosomatisch gespec. fysiotherapeut. 
Simone Lanson, oefentherapeut Mensendieck. 
Behandeling na afspraak, ma t/m vrij van 
08.00 - 17.00 uur. Avondspreekuur dinsdag en 
donderdag tot 21.00 uur. 

PSYCHOLOGEN (4e etage) T 06 - 516 876 08
Semra van Leeuwen, Nelly van Berkel, Gert 
Haringsma.Spreekuur volgens afspraak. 

DIËTISTEN (BG) T 540 92 66
Isabella Branderhorst,  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) T 0900 - 2233442
Anita Mooren. Behandeling na afspraak.

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

LOGOPEDIE (5e etage) T 890 01 72
Mary de Boer en collegae. Behandeling na 
afspraak. 

HUIDTHERAPEUT 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) T 085 
2733263  
Wijkteam Verpleging en Verzorging, alle 
dagen 24 uur per dag. Voor afspraak bij Long-
verpleegkundige ma t/m vrij 8.00-17.00 uur.

BESNIJDENISKLINIEK
Vatan besnijdeniskliniek (BG) alléén op 
zaterdag en 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 
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