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Beeldbellen: 
Oplossing volle 
wachtkamers

Dolores Wijs, huisarts

De coronacrisis heeft ons huisart-
sen gedwongen om versneld en 
intensiever te werken met digitale 
middelen. In het begin van de cri-
sis konden we vanwege de regels 
en adviezen maar weinig mensen 
zien. Wij kregen in die tijd rode 
oortjes van het telefoneren. We 
probeerden zoveel mogelijk hulp-
vragen op te lossen zonder de pati-

ent te zien in verband met het risico 
op besmetting. Wij zijn op zoek 
gegaan naar andere manieren om 
de patiënten te kunnen zien. We 
zijn gestart met beeldbellen. We 
hebben een abonnement afgesloten 
met WeSeeDo. Dit is speciaal voor 
de zorg ontwikkeld, geen zorgen 
over de privacy. Consulten waarbij 
geen lichamelijk onderzoek nodig 
is zijn zeer geschikt voor beeldbel-
len. Bijvoorbeeld medicijncontro-
le of gesprekken over psychische 
klachten. Inmiddels hebben wij er-
varing opgedaan. De patiënten zijn 
enthousiast, zij vinden het vooral 

heel makkelijk dat ze niet naar de 
praktijk hoeven te komen en niet in 
de wachtkamer hoeven te wachten 
en toch de huisarts kunnen zien en 
spreken. Elkaar zien is persoonlij-
ker dan telefoneren, ook al is het 
via een scherm van computer, ta-
blet of telefoon. WeSeeDo werkt 
heel makkelijk. De huisarts logt in 
op WeSeeDo en mailt de patiënt 
een uitnodiging met een tijd voor 
een consult. De patiënt klikt op het 
linkje en komt in de virtuele wacht-
kamer terecht. De huisarts ziet en 
hoort (ding-dong) dat de patiënt in 
de wachtkamer zit en laat deze bin-
nen. Het gaat niet altijd goed, af-
hankelijk van de techniek en kwa-
liteit van internet bij de mensen 
thuis. Lukt het niet, dan kunnen 
we alsnog telefoneren. Wij huisart-
sen zijn blij met deze aanvulling. 
Vooral belangrijk is dat het voor u 
heel makkelijk is, u hoeft geen app 
te gebruiken of in te loggen met 
wachtwoorden of DigiD. Op het 
moment dat ik dit schrijf zijn we in 
de fase dat we weer meer mensen 
op het spreekuur zien. De wachtka-
mer is nu een probleem; er kunnen 
veel minder mensen plaatsnemen 
in verband met de 1,5 meter regel. 
Dus is het voor ons zaak om de 
spreekuren niet uit te laten lopen. 
We plannen meer tijd per consult, 
omdat we niet willen uitlopen en 
omdat we de spreekkamer en ons 
instrumentarium na ieder consult 

Inleiding

Op het moment van schrijven komen we allemaal net 
een beetje uit de corona lockdown. Corona heeft heel 
wat teweeg gebracht. Voor de patiënten van ons Ge-
zondheidscentrum maar ook voor de hulpverleners. 
Enkele disciplines laten u weten wat er veranderd is en 
geven tips. We moeten zien of dit allemaal nog actueel 
is ten tijde van het verschijnen van deze Open Brief. 
Er staan sowieso tips en adviezen in die altijd van 
pas kunnen komen. Mogelijk komt er nog een twee-
de coronagolf (het is natuurlijk niet te hopen), maar 

dan bent u in ieder geval goed voorbereid. Verder ook 
wat mededelingen in het kader van de ICT, de digi-
tale omgeving. Sommige digitale mogelijkheden zijn 
in een versnelling geraakt door corona, bijvoorbeeld 
het beeldbellen, u kunt erover lezen; bovendien is de 
website vernieuwd ! In dit nummer ook aandacht voor 
de jaarlijkse griepprik en nu ook de pneumokokken-
vaccinatie. Ten slotte in dit nummer ook nog personele 
veranderingen.

Groet, 
Martin Mensink, huisarts.
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moeten schoonmaken. U begrijpt 
dat beeldbellen voor een deel het 
probleem van de wachtkamer voor 
ons kan oplossen. Dus: als u een 
consult wilt waarbij lichamelijk on-
derzoek niet nodig is kunt u om een 
videoconsult vragen!

Fysiotherapie in en 
na covidtijd

rocky loots, siMone lanson,  
sanDer PauPtit, fysiotherapeuten

De afgelopen maanden zijn wij als 
fysiotherapiepraktijk niet op de 
gebruikelijke manier toegankelijk 
geweest voor onze cliënten. De be-
handelingen op de praktijk, maar 
ook de groepslessen konden niet 
doorgaan. Om te zorgen dat cli-
enten thuis konden blijven werken 
aan hun herstel, is er door ons be-
geleiding gegeven via de telefoon, 
door middel van videobellen en 
door het opstellen van persoonlijke 
online behandelprogramma’s. Met 
deze ondersteuning van ons op af-
stand was dat voor de meeste cliën-
ten een aantal weken goed te doen. 
Echter nu wij weer op de praktijk 
werkzaam zijn, merken wij dat 
veel mensen achteruit gegaan zijn 
qua conditie en spierkracht en dat 
dit van grote invloed is op hun da-
gelijks functioneren. Ondanks al-
les blijft het beste medicijn tegen 
mentale of lichamelijke klachten: 
BEWEGEN. 
Bewegen zorgt niet alleen voor 
spieropbouw, maar ook voor het 
aanmaken van gelukshormonen, 
die de stress in het lichaam weer 
kan herstellen. Bewegen kan heel 
hard sporten zijn, maar ook een 
wandeling of fietstocht helpt al. 
Daarnaast kan je gebruik maken 
van ontspanningsoefeningen of 
mindfulness om mentaal sterker 
te worden. Het belangrijkste is dat 
je iets doet, waar je je fijn bij voelt. 

Als je merkt dat het lastig is om 
weer te beginnen met bewegen of 
als je moeite hebt met ontspannen, 
kunnen wij je weer vooruit hel-
pen. Zowel op de praktijk als op 
afstand. Een andere doelgroep die 
nu in onze praktijk komt voor be-
handeling, zijn cliënten die herstel-
lende zijn van het covid-19-virus. 
Een fysiotherapeut heeft specifieke 
kennis hoe er op een verantwoorde 
manier getraind kan worden. Daar-
naast is het de taak van de fysiothe-
rapeut om een programma op maat 
te maken dat past bij de individuele 
situatie van dat moment. Gezien de 
grote lichamelijke gevolgen die een 
covid-19-besmetting met zich mee 
kan brengen werken de verschillen-
de afdelingen in het Gezondheids-
centrum samen.

Coronakilo’s en 
andere belangrijke 
zaken

Marleen van kraay,  
praktijkverpleegkundige

Plotseling zaten we dan in een pan-

demie, had u dat aan zien komen? 
Nederland ging op slot en er werd 
ons verteld dat we, als het even 
kon, vooral binnen moesten blijven. 
Thuis blijven betekende voor ieder-
een iets anders. Sommigen gingen 
veel sporten en het huis opruimen; 
anderen bewogen juist minder en 
plunderden de voorraadkast, of 
konden de aantrekkingskracht van 
de sigaret niet weerstaan. En daar 
zit u dan wat maanden later met 
wat extra kilo’s of toch weer met 
die sigaret die u voor altijd vaarwel 
gezworen had. Weet, u bent niet de 
enige!! ‘Coronakilo’s’ wordt vast 
een van de nieuwe Nederlandse 
woorden van 2020! Dat u nauwe-
lijks naar buiten kon voor een frisse 
neus of stevige wandeling heeft ook 
niet bijgedragen. Kortom, als prak-
tijkverpleegkundigen zien we deze 
ontregelingen letterlijk terug als 
neveneffect van corona deze maan-
den. We willen u laten weten dat 
we onze spreekuren gewoon door-
draaien. Op het moment nog voor 
een groot deel telefonisch, maar we 
ontvangen ook steeds meer mensen 
weer op de praktijk! Neem daar-
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om vooral contact op, we helpen u 
graag! En in de tussentijd: de frisse 
neus en avondwandeling, ze mogen 
weer!

Hoe houd ik 
me staande in 
coronatijd?

stef elizen, Poh-ggz

De coronacrisis heeft ieders leven 
behoorlijk beïnvloed. Sommigen 
vonden het eigenlijk wel prettig, 
kwamen tot rust, hoefden niet meer 
overal naartoe en dat onthaasten 
beviel ze wel. Voor velen zorgde 
corona echter voor stress en angst. 
Immers, mensen gingen dood door 
het virus en je kon makkelijk be-
smet raken. De maatregelen van 
de overheid waren vergaand: el-
kaar een hand geven of omhelzen 
was ineens niet meer toegestaan, 
er moest via het beeldscherm van-
uit huis gewerkt worden, ouderen 
mochten geen bezoek meer ont-
vangen, de sportschool ging dicht, 
kinderen kregen thuis online les, 
veel bedrijven zagen hun omzet 
teruglopen, mondkapjes werden 
verplicht in de bus en de trein en 
de vakantieplannen moesten flink 

worden aangepast. De regelmaat 
en voorspelbaarheid van ons leven 
was ineens verdwenen en het is nog 
steeds onduidelijk hoe de komende 
tijd eruit komt te zien. Logisch dat 
dit alles voor extra stress en angst 
heeft gezorgd. Dat zijn normale re-
acties. De vraag is hoe we onszelf 
in deze omstandigheden staande 
kunnen houden. Als je veel stress 
hebt word je prikkelbaar, je kunt 
minder goed slapen en je kunt last 
krijgen van lichamelijke klach-
ten. Vergelijk het met iemand die 
overspannen is van zijn werk. Het 
is dan allereerst belangrijk om er-
voor te zorgen dat het stressniveau 
lager wordt. Dat doe je onder ande-
re door activiteiten te ondernemen 
die voor ontspanning en afleiding 

zorgen: bijvoorbeeld een 
wandeling maken, een stuk 
fietsen, met een vriend of 
vriendin bellen, een spel 
doen, sporten, een film kij-
ken, tuinieren, een boek 
lezen, een nieuw recept 
uitproberen, een kast op-
ruimen, ontspanningsoefe-
ningen doen of een creatie-
ve hobby uitoefenen. Maak 
iedere dag tijd vrij voor dit 
soort activiteiten want het 
zorgt ervoor dat je je rusti-

ger gaat voelen en ook beter kunt 
slapen. Neem in een stressvolle 
periode ook geen extra werk op je 
schouders als dat niet echt nodig 
is. Te veel hooi op de vork doet het 
stressniveau juist weer toenemen. 
Bewaak dus je grenzen, zodat er 
voldoende ruimte blijft voor ont-
spanning. Juist in deze tijd van co-
rona. Angst om besmet te raken is 
een normale en gezonde reactie, het 
zorgt ervoor dat je alert bent voor 
dit gevaar. Vervolgens is het ver-
standig om je aan de voorschriften 
van het RIVM te houden, zodat de 
kans op daadwerkelijke besmetting 
minimaal wordt. Zo houd je zelf de 
regie en kun je jezelf geruststellen. 
Om de angst niet extra aan te wak-
keren is het beter om niet de hele 
dag alle nieuwsberichten te blijven 
volgen. Je wordt er alleen maar on-
rustig van. Het werkt beter om je 
bijvoorbeeld eenmaal per dag via 
een betrouwbare bron te laten in-
formeren. In het algemeen geldt dat 
het niet veel zin heeft om veel ener-
gie te besteden aan zaken die je niet 
kunt beïnvloeden. Het is slimmer je 
aandacht en energie te richten op 
zaken waar je wél invloed op hebt: 
hoe ziet mijn dagindeling eruit, hoe 
kan ik goed voor mezelf zorgen, 
wat zijn de activiteiten waar ik blij 
van word, wat helpt mij om mijn 
stress en angst te verminderen? Dat 
is wat houvast geeft en wat helpt 



 Open Brief, vijfenveertigste jaargang, nummer drie – 5

om je staande te houden in deze 
stressvolle tijd. Mocht de stress of 
de angst om wat voor een reden dan 
ook toch te groot worden, schroom 
dan niet om dat met je huisarts te 
bespreken. Enkele gesprekken met 
de praktijkondersteuner (poh-ggz) 
kunnen je dan helpen om het heft 
weer in handen te nemen. Succes 
met het goed voor jezelf zorgen in 
deze bijzondere tijd. 

Griepprik 2020 en 
pneumokokken 
vaccinatie

arianne Baak, huisarts 

Ook dit jaar is de griepprik er weer!  
In oktober ontvangt iedereen die 
voor de griepprik in aanmerking 
komt een uitnodigingsbrief. In de 
brief staat waar en wanneer de 
griepprik gegeven zal gaan worden. 
We zullen zorgen dat dit veilig ge-
beurt en rekening houden met alle 
dan geldende coronamaatregelen. 
Nieuw dit jaar is dat de regering 
besloten heeft aan ouderen ook een 
pneumokokkenvaccinatie (koste-
loos) aan te bieden. Pneumokok-
ken zijn bacteriën die o.a. ernstige 
longsteking kunnen veroorzaken 
waarvoor vaak ziekenhuisopname 
nodig is en waar ook een deel van 
de mensen aan overlijdt (15-20% 
bij mensen ouder dan 60 jaar). De 
pneumokokkenvaccinatie kan het 
aantal ernstige infecties aanzienlijk 
verlagen en ook het aantal mensen 
dat aan deze infectie overlijdt daalt. 
Een pneumokokkenvaccinatie is 
maar éénmaal per 5 jaar nodig. Dit 
jaar zullen de mensen die 73 tot en 
met 79 jaar zijn een oproep ont-
vangen (geboren in 1941 tot en met 
1947). U zult deze oproep tesamen 
met die van de griepprik ontvan-
gen. De pneumokokkenvaccinatie 
kan tegelijkertijd met de griepprik 
gegeven worden. Op thuisarts.nl is 

informatie te vinden over de griep-
prik en misschien te zijner tijd ook 
over de pneumokokkenvaccinatie.

Mijngezondheid.net: 
digitaal foto’s sturen 
en herhaalrecepten 
bestellen

Martin Mensink, huisarts & Peter 
Pal skolnik, apotheker

We hebben al eerder in Open 
Brief melding gemaakt van  
Mijngezondheid.net (MGN). Dit 
is het portaal waarmee u toegang 
kunt krijgen tot een deel van uw 
dossier. Hiermee kunt u ook on-
line afspraken maken en een 
e-mail-consult aanvragen met de 
huisarts. In de toekomst zullen de 
mogelijkheden waarschijnlijk gaan 

toenemen. In deze coronatijd heb-
ben we gemerkt dat het handig is 
om foto’s te kunnen sturen naar de 
huisarts van bijvoorbeeld rare plek-
jes op de huid. Dan hoeft de patiënt 
niet op de praktijk te komen. Via 
MGN kan dat beveiligd! U kunt 
een e-consult aanvragen en de foto 
als bijlage meesturen. Om gebruik 
te kunnen maken van MGN meldt 
u zich eerst eenmalig aan met het 
digitale aanmeldformulier op onze 
website. Eventueel kan de melding 
ook via de assistenten. Als uw aan-
vraag verwerkt is, kunt u zelf in-
loggen met uw DigiD. 
De apotheken in Schalkwijk bieden 
de mogelijkheid om via MGN her-
haalrecepten aan te vragen. Als het 
goed is heeft u van de apotheek een 
mail gehad met daarin informatie 
hierover. Als u geen mail van de 
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apotheek gehad heeft (waarschijn-
lijk omdat uw e-mailadres daar niet 
bekend was), kunt u bellen en als-
nog om een mail vragen met deze 
informatie. U moet zich ook bij de 
apotheek eenmalig aanmelden.

Rolinka Romkes

Verpleegkundig assistent in  
opleiding (VioS)

Even voorstellen: Mijn naam is Ro-
linka Romkes. Ik werk sinds twee 
jaar als verpleegkundig specialist 
in opleiding voor Zorgbalans. Ik 
hoop in juli mijn opleiding afgerond 
te hebben. Vanaf mei ben ik Anne-
greet Betlem opgevolgd die eerder 
als verpleegkundig specialist werk-
zaam was bij de huisartsen. Als 
verpleegkundig specialist oude-
rengeneeskunde ga ik bij ouderen 
op huisbezoek die door de huisarts 
naar mij doorverwezen zijn. Vaak 
gaat het om ouderen met geheugen-
problemen en/of andere (medische) 
problemen die een wat uitgebreider 
onderzoek nodig hebben. Behalve 
voor de huisartsen van GC Schalk-
wijk werk ik ook nog voor andere 
huisartsenpraktijken in Haarlem. 
Rode draad in mijn carrière is de-
mentie. Misschien niet toevallig 
dat ik op Wereldalzheimer dag 
jarig ben! De organisaties waar 
ik het langst gewerkt heb zijn het 
Alzheimercentrum van het VUMC 
als gespecialiseerd verpleegkundi-
ge jongdementerenden en voor de 
huisartsencoöperatie Amsterdam 
Groot Zuid als projectleider van di-
verse projecten op het gebied van 
ouderenzorg. Die laatste functie 
was weliswaar ook erg leuk en uit-
dagend maar ik miste het directe 
patiëntencontact. Omdat ik graag 
meer met patiënten wilde werken 
maar toch ook een uitdaging zocht 
ben ik de opleiding verpleegkundig 
specialist gaan doen. Die heb ik nu 

afgerond en ik ben erg blij met mijn 
kans op mijn ‘eigen’ plekje bij de 
huisartsen. Ik ben een Zaankanter, 
weliswaar tussendoor in Amster-
dam, Amstelveen en Frankrijk ge-
woond, maar nu sinds bijna vijftien 
jaar weer woonachtig aan de Zaan. 
Ik heb twee dochters die af en toe 
ín en dan weer uit huis wonen dus 
dat brengt altijd weer de nodige dy-
namiek met zich mee. In mijn vrije 
tijd sport ik, met name hardlopen 
én ging ik voor de coronacrisis 
graag iets cultureels doen. Ik heb 
veel zin om voor de huisartsen te 
gaan werken en hoop dat ik veel 
voor hen en hun patiënten kan be-
tekenen de komende jaren.

Terugkeer van een 
huisarts in opleiding

neeltje ten Bosch, AIOS bij  
Martin Mensink

Mijn naam is Neeltje Ten Bosch 
en sinds 1 september 2019 ben ik 
werkzaam als huisarts in opleiding 
in de praktijk van dokter Mensink. 
Op 27 maart dit jaar ben ik met 
zwangerschapsverlof gegaan en 
inmiddels ben ik bevallen van een 
gezonde zoon Ties! Na een hele 
fijne periode te hebben gehad, zal 
ik op 17 augustus weer starten als 

huisarts in opleiding. Ik kijk er erg 
naar uit om weer te beginnen en zie 
jullie graag in de praktijk. 

Op de werkvloer in 
tijden van corona

MiranDa, assistente

Opeens werd het heel serieus en 
heftig voor ons als assistenten, en 
iedereen in ons centrum. Opeens 
het coronavirus ... pats, boem. In 
eerste instantie: iets wat weer ver-
dwijnt als een griep? Maar nee, de 
wereld verandert. Afstand, desin-
fectie, mondkapjes, stoppen van 
de reguliere zorg, alleen spoed. 
Er werd bescherming ingekocht, 
agendà s werden aangepast, opeens 
mochten er geen patiënten meer 
zonder afspraak op de afdeling ko-
men. Iedereen wordt eerst te woord 
gestaan door de receptie/poort-
wachter. Heel fijn dat er studenten 
kwamen die dit werk vrijwillig 
op zich namen. Maar er kan veel, 
al was het wennen voor iedereen. 
We doen nu meer met de e-mail, 
bijvoorbeeld de patiënt stuurt op 
ons verzoek fotò s met informatie. 
Wij kunnen deze fotò s verwerken 
in het dossier, de arts beoordeelt 
dit, waarna de arts of de assisten-
te contact opneemt met de patiënt. 
Op deze manier komen er minder 
patiënten en houden wij de praktijk 
veilig. Deze manier van digitaal 
werken, ook het beeldbellen en de 
e-mail, is door corona versneld. En 
we merken dat het positief uitpakt. 
Zeker voor patiënten die niet ge-
makkelijk naar de praktijk kunnen 
komen is het ideaal. Wij vinden het 
een verrijking. Voor ons als assis-
tenten kost het meer tijd en dit gaat 
niet altijd even tussendoor. Het in-
voeren van foto’s en het aanmelden 
bij het beeldbellen kost wat meer 
tijd zodat de volgende patiënt in de 
wachtrij aan de telefoon even moet 
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wachten. Zo moeten wij ook in dit 
alles onze draai vinden. Ook de tri-
age: mag de patiënt met deze klacht 
op het spreekuur komen? Kan 
deze klacht nog even wachten? Het 
spreekuur is nog niet als vanouds, 
er zijn minder consultplekken. Zou 
het gaan als voorheen, dan wordt 
het te druk in de wachtkamer en 
het gebouw. Maar voor elk pro-
bleem proberen wij een oplossing 
te vinden en vaak lukt dit ook ge-
lukkig. Het gewone spreekuur blijft 
altijd gehandhaafd, we kunnen niet 
zonder, gelukkig. Als iedereen zich 
aan de richtlijnen van het RIVM 
houdt, dan hebben wij er alle ver-
trouwen in dat we er met ons allen 
goed gaan uitkomen. Leef gezond, 
kijk naar elkaar om en heb begrip 
voor elkaar. Dan komt het goed. 

Nieuwe website 
Gezondheidscentrum 
Schalkwijk

roB Mors, praktijkmanager

Midden in de coronacrisis heeft 
Gezondheidscentrum Schalkwijk 
haar nieuwe website in gebruik 
genomen. Gedwongen door deze 
crisis, is eerder dan gepland de site 
voor alle bewoners van Schalkwijk 
beschikbaar gesteld. Hier waren 
redenen genoeg voor zoals: snel-
lere en betere communicatie, een 
modernere lay-out, de site geschikt 
maken voor uw smartphone of ta-
blet zodat u te allen tijde de nodige 
informatie bij de hand heeft. On-
dertussen zijn we bijna drie maan-
den verder en aan het aantal bezoe-
kers op de nieuwe site kan worden 
afgeleid dat er al goed gebruik van 
wordt gemaakt. Het is zeker in deze 
tijden van groot belang dat Ge-
zondheidscentrum Schalkwijk tij-
dig haar patiënten informeert over 
allerlei zaken die uw gezondheid 
aangaan. Ook is een klacht middels 

een digitaal formulier eenvoudiger 
in te dienen. Hetzelfde geldt voor 
suggesties en ideeën. Gezond-
heidscentrum Schalkwijk heeft 
ook een mededelingenrubriek waar 
u allerlei nieuws e.d. aantreft. Hier 
zullen in de toekomst ook artikelen 
worden gepubliceerd die u ook in 

Open Brief tegenkomt. Dat wil niet 
zeggen dat Open Brief zal verdwij-
nen, het Gezondheidscentrum ziet 
het als een goede aanvulling en wil 
op deze manier nog actiever met de 
wijk communiceren. Op het vol-
gende adres kunt u de site vinden  
https://gcschalkwijk.nl

Gevraagd vrijwilligers voor het  
bezorgen van Open Brief

Wijk 3 - L. Pasteurstraat e.o. met 210 krantjes
Wijk 11 - Kellogstraat e.o. met  170 krantjes
Wijk 20 - Brammershoop met 115 krantjes

Wilt u vier keer per jaar OPEN BRIEF bezorgen?
Of wilt u reservebezorger zijn en invallen bij ziekte, vakantie e.d.  

van een vaste bezorger?
Neem dan contact op met Henk Jelierse, contactpersoon bezorging:

 telefoon 023 53.60.749, e-mail; jeliersehenk@ziggo.nl
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Ouden (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.

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 maandag tot en met vrijdag 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 mak-
en 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 ge-
wenst 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 her-
haallijn via uw huisarts. Bestellen kan ook 
via www.gcschalkwijk.nl of brievenbus van de 
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 me-
ten, oren uitspuiten, hechtingen verwijderen, 
uit strijkjes, urine-onderzoek, wrattenspreekuur.

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

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

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: Jennifer Kreuniger. 
In praktijk Baak/Sneek: Dian Oomen. In prak-
tijk Hamming: Mirjam van der Brug. In praktijk 
Mensink: Neeltje Ten Bosch. 

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-Ken-
nemerland 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 

FYSIO- en OEFENTHERAPEUTEN (4e 
etage) T 536 14 67
Rocky Loots, Sander Pauptit algemeen fy-
siotherapeut, Eline van der Sluis bekkenfy-
siotherapeut, Simone Lanson, Ivar de Wit 
oefentherapeut Mensendieck, Marjolein van 
Peppen geriatriefysiotherapeut. Behandeling 
na afspraak, ma t/m vrij van 08.00 - 17.00 uur. 
Avondspreekuur dinsdag en donderdag tot 
21.00 uur. 

PSYCHOLOGEN (5e etage) T 023-2052123 
Ria Balm, Nelly van Berkel, Gert Haringsma, 

Semra van Leeuwen, Evelien Maatkamp, Syl-
via Mevissen, Ilse Twaalfhoven psycholoog 
i.o., Ruud Vis. Spreekuur volgens afspraak.

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, Marit 
Grozema 06-18282695, Monique van der 
Weide 06-41356666. Behandeling na af-
spraak.

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 
afspraak. 

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. 

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