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Ervaringen met 
online logopedie

Mary de Boer, logopedist

Tijdens de intelligente lockdown in 
het voorjaar, volgden de logopedisten 
van Logopedisch Centrum Haarlem 
het advies op om thuis te gaan werken. 
In een dag tijd zetten we onze manier 
van werken om naar online werken. 
In heel Nederland werden door alle 
logopedisten overuren gemaakt. On-
line-behandelmateriaal werd versneld 
ontwikkeld en belangeloos met elkaar 
gedeeld. 
Plotseling gaven onze logopedisten 
van Logopedisch Centrum Haarlem 
logopedie vanaf hun huisadres. Het 
behandelmateriaal werd digitaal inge-
zet. Kinderen lieten speelgoed zien en 
reageerden op ons alsof wij bij hen in 
de kamer waren. Er werd door ouders 
bij de eerste afspraak vaak gezegd dat 
het waarschijnlijk niet zou lukken, 
maar iedereen was positief en wilde 
het wel proberen. En het lukte keer op 
keer weer om logopedie te geven. Een 
vervolgafspraak werd gemaakt.
Een kind dat in de behandelkamer tot 
dan toe niet goed tot praten kwam, 
ging wel praten toen we online gingen 

werken. Het kind was in zijn eigen 
huis. Dat voelde veilig, waardoor het 
vertrouwen kreeg om te gaan spreken 
tijdens de logopediesessie.
Een kind dat vlak na de intelligente 
lockdown ging verhuizen naar een 
ander deel van het land bleef online 
logopedie krijgen, omdat we zo goed 
op weg waren in de therapie. Bij aan-
vang stotterde hij met spanning en 
blokkades. Vlak na de verhuizing 
twijfelde moeder of zij toch niet beter 
een logopedist/stottertherapeut in het 
echt kon gaan zien omdat het stotteren 
weer was toegenomen. Ik stelde voor 
om het nog een week aan te zien en de 
adviezen op te volgen. Een week later 

vertelde zij dat het stotteren minder 
werd. Op het moment dat ik dit schrijf 
stottert het kind bijna niet meer.
Tot slot als voorbeeld dat ik via het 
beeldscherm een tekening cadeau 
kreeg. Dat vond ik bijzonder, een di-
gitaal cadeau!
Voor kinderen is een beeldscherm 
minder aanwezig dan voor een vol-
wassene! Zij praten met je alsof het er 
niet is. Toch is met volwassenen on-
line logopedie ook goed mogelijk. Ik 
heb zelfs cliënten met neurologische 
stoornissen kunnen zien. 
Kortom: Ik ben verrast over de moge-
lijkheden die online logopedie biedt. 
Maar… wat waren alle logopedisten 

Inleiding

Voor u ligt de laatste Open Brief van 2020. Wat was het een 
heftig jaar door het coronavirus en alle maatregelen! Als 
we deze Open Brief samenstellen staan we net aan het be-
gin van de tweede coronagolf.  In het Gezondheidscentrum 
doet iedereen zijn uiterste best om veilig zorg te verlenen. 
Belangrijk en inmiddels onmisbaar is het beeldbellen. In 
de vorige Open Brief las u dat de huisartsen hier mee zijn 
begonnen, in deze Open Brief leest u de ervaringen van de 
Logopedie. Daarnaast is er aandacht voor de elektronische 
inzage in uw dossier (project OPEN). Dit kan bij ons online 
via MGN (MijnGezondheid.net). In deze Open Brief kunt 
u lezen hoe dit werkt en hoe u zich aanmeldt. Ook kunt u 
lezen over een mooi digitaal initiatief van de podotherapie: 
de Diabetes Voetencheck App. 
Heeft u wel eens last van duizeligheid? U bent niet 
de enige! Na overleg met uw huisarts kan de fy-

siotherapeut u hier bij helpen. Marjolein van Pep-
pen (geriatriefysiotherapeut) schrijft hier over. 
In het artikel van Stef Elizen (POH–GGZ) over het pro-
ject ‘Krachtige Basiszorg’ leest u hoe de huisartsen nauw 
samenwerken met het Sociaal Wijkteam. Hierdoor kunnen 
we mensen waarbij meer speelt dan alleen een lichamelijke 
klacht (bijvoorbeeld problemen met financiën, huisvesting 
of werk) nog beter helpen weer de regie over hun leven te-
rug te krijgen. 
Dan nog nieuws over mijn praktijk: Barbara Elias en ik 
werken sinds drie jaar met veel plezier samen en zullen 
per 1 januari 2021 officieel samen verder gaan als huisart-
senpraktijk ‘van der Sluijs/Elias’. Tot slot hebben we twee 
nieuwe doktersassistentes op de tweede etage die zich aan 
u willen voorstellen. Veel leesplezier en namens de redactie 
fijne feestdagen en een gezond 2021!

Marieke van der SluijS, huisarts
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blij om de kinderen en volwassenen 
weer gewoon te kunnen zien in de be-
handelkamers! Elkaar echt ontmoeten 
heeft de voorkeur. Maar we hebben nu 
een alternatief.  

Wat is online logopedie?
Online logopedie is logopedie via het 
internet. Het werkt net als traditionele 
logopedie. Alleen bij online logopedie 
zien we elkaar via het beeldscherm 
van de computer, tablet of telefoon.

Hoe werkt online logopedie?
Online logopedie werd vanwege het 
coronavirus (COVID-19) versneld ge-
implementeerd in onze praktijk. Dit  
om de continuïteit van zorg te kun-
nen waarborgen tijdens de intelligente 
lockdown. Inmiddels hebben we veel 
ervaring en zien we het als een nieuwe 
mogelijkheid van logopedisch behan-
delen. Dat biedt meer flexibiliteit voor 
zowel onze cliënten als onze logope-
disten.
Samen met je behandelend logopedist 
kies je voor een vorm van behandelen, 
passend bij jouw situatie. In de prak-
tijk, online of een combinatie van bei-
de mogelijkheden.
Kies je voor online, dan heb je alleen 
een werkende internetverbinding no-
dig op één van de genoemde media. 
Wij werken met een systeem dat voor 
jou als cliënt gratis is. Voorafgaand 
aan de eerste onlinebehandeling geeft 
je logopedist jou de benodigde in-
structies om elkaar online te kunnen 
treffen.

Online logopedie wordt zowel voor 
kinderen als volwassenen ingezet. 
Ook als nieuwe cliënt ben je van har-
te welkom in onze praktijk. Intake & 
onderzoek kan online of op locatie 
plaatsvinden. 

Op het Gezondheidscentrum worden 
de RIVM-regels gevolgd. Bij klachten 
(hoesten, verkoudheid, koorts) van de 
logopedist of de cliënt wordt de log-

opedische behandeling omgezet naar 
een onlinebehandeling. Wij weten nu 
dat dit een goed en veilig alternatief is.  
Zowel voor de logopedist als de client 
biedt deze vorm van logopedie een ex-
tra bescherming tegen het virus boven 
de regels van het RIVM. 

Recht op 
elektronische inzage 
in uw medisch 
dossier: open en mgn

Martin MenSink, huisarts en roB 
MorS, praktijkmanager

Graag willen wij u informeren over 
het project OPEN. Dit project helpt 
huisartsen bij het traject waarmee de 
overheid per 1 juli 2020 de patiënt 
met een nieuwe wet het recht geeft op 
elektronische inzage in het medisch 
dossier. U had al jaren recht op een pa-
pieren afdruk van uw medisch dossier 
van de huisarts. Nu heeft u ook recht 
op elektronische inzage. Dit kan door 
middel van een kopie van het dossier 
op een USB-stick, door het meekijken 
op het scherm van de huisarts óf door 
online-inzage via MijnGezondheid.
net (MGN). Dit laatste is voor u en ons 
het handigst. Via dit portaal heeft u 
online-inzage in uw medisch dossier. 
Onder andere de volgende gegevens 
kunt u online bekijken:

• lijst met aandoeningen
• uitslagen van onderzoek
• advies/afspraak van de huisarts na 

een consult
• lijst met medicijnen die u gebruikt

Het handige van het portaal MGN is 
dat u op uw eigen computer thuis op 
elk moment deze gegevens over uw 
gezondheid kunt inzien. U heeft dan 
meer informatie om samen met ons  te 

praten over uw gezondheid en om een 
keuze te maken over uw behandeling. 
De medewerkers van de huisartsen-
praktijk zullen proberen zoveel moge-
lijk begrijpelijke taal te gebruiken.
Tevens kunt u via het portaal MGN 
digitaal vragen stellen aan de huisarts 
(e-consult), zelf een afspraak maken 
bij de huisarts (het kan zo zijn dat deze 
functie tijdelijk niet mogelijk is omdat 
er door corona aangepaste spreekuren 
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zijn) of herhaalrecepten bestellen. 
Voor dit laatste moet u zich dan ook 
eenmalig aanmelden bij de apotheek 
(zie ook het vorige nummer van Open 
Brief of informeer hiernaar bij de 
apotheek). Via MGN kunt u veel me-
dische zaken zelf regelen. Als u nog 
geen gebruik maakt van MGN en u 
wilt dat wel, dan moet u zich eenmalig 
aanmelden. Hoe dat kan staat op onze 
website www.gcschalkwijk.nl, onder 
de knop ‘huisartsen’. Aanmelden kan 
het liefst via het formulier dat u daar 
aantreft of anders via de assistente. 
Als u eenmaal aangemeld bent, kunt 
u voortaan met uw DigiD inloggen in 
uw dossier.  
Alle actuele informatie over aanmel-
den voor MGN staat op onze website, 
knop huisartsen. Informatie over het 
portaal MGN kunt u ook vinden op 
https://home.mijngezondheid.net. In-
formatie over OPEN kunt u vinden op 
https://open-eerstelijn.nl
Uw gegevens zijn veilig, andere men-
sen kunnen ze niet inzien. Pas op met 
het delen van uw gegevens met ande-
ren. Soms vragen verzekeraars, ge-
meenten of bedrijven om informatie 
over uw gezondheid. Als u gegevens 
wilt delen, geef dan niet uw hele medi-
sche dossier maar alleen de gegevens 
die nodig zijn. Twijfelt u over het ge-
ven van medische gegevens aan ande-
ren, bespreek dit dan met uw huisarts.
Mocht u nog vragen hebben dan kunt 
u terecht bij onze praktijkmanager 
Rob Mors.

Diabetes 
voetencheck app

Madeleine de Séré, podotherapeut

Aan het begin van de coronacrisis 
heeft RondOm Podotherapeuten de 

Diabetes Voetencheckapp ontwikkeld 
om diabetespatiënten te kunnen mo-
nitoren op de juiste zelfzorg voor de 
voeten.
Eén op de vier diabetespatiënten heeft 
te maken met een slechte doorbloeding 
en een verminderd gevoel in de voe-
ten. De kans op slecht genezende voet-
wonden met een risico op amputatie 
neemt daarom toe. Een regelmatig be-
zoek aan de podotherapeut is belang-
rijk om risicofactoren op te sporen en 
te beperken. Door de coronacrisis wa-
ren veel podotherapiepraktijken en 
(medisch) pedicurepraktijken alleen 
open voor spoedgevallen waardoor 
voetproblemen bij deze kwetsbare 
groep mensen snel konden verergeren.  

De app
De app verstuurt diabetespatiënten 
een dagelijks pushbericht dat vraagt of 
hij/zij de voeten wil controleren. Men 
wordt hierbij begeleid met instruc-
tiefilmpjes en interactieve vragen. 
De app werkt met een controlemecha-
nisme: het resultaat van de vragen kan 
ertoe leiden dat er gevraagd wordt een 
foto in te sturen via de app, zodat de 
podotherapeut de voeten kan beoorde-
len op afstand. Ook houdt de app bij 
of men de app (dagelijks) gebruikt. 
Wanneer dit niet het geval is, neemt de 
podotherapeut contact op en zal deze 
de patiënt proberen te motiveren tot 

betere zelfzorg.

Foto uploaden
Naast de dagelijkse voetcontrole kan 
men op ieder gewenst moment een 
foto insturen als hij/zij onregelma-
tigheden aan de voeten constateert. 
De foto komt rechtstreeks in de mail-
box van de podotherapeut terecht. Na 
aanleiding van het insturen van deze 
foto’s zijn al meerdere (ernstige) won-
den opgespoord en behandeld. Op het 
ogenblik gaan de controles in de prak-
tijk door, maar in de periode tussen de 
controles kan de app gebruikt worden. 
 
Gratis beschikbaar
De app is gratis te downloaden in 
de App Store en Play Store onder de 
naam Diabetes Voetencheck. Meer 
informatie over de app en aangesloten 
podotherapiepraktijken is te vinden 
op www.diabetesvoetencheck.nl Bij 
andere vragen kunt u contact opne-
men met onze podotherapeuten: Am-
ber Buffel of Madeleine de Séré. 

Duizeligheidsklachten 
en fysiotherapie

Marjolein van PePPen, geriatriefysio-
therapeut

De klacht ‘duizeligheid’ wordt vaak 
gehoord op het spreekuur van de huis-
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arts. Duizeligheid wil eigenlijk zeg-
gen een desoriëntatie van je lichaam 
ten opzichte van de ruimte. Het is een 
klacht die meer voorkomt bij mensen 
ouder dan 65 jaar. Hierdoor is de kans 
op vallen ook groter. Duizeligheid is 
een vervelende klacht waarbij men-
sen misselijkheid en angst kunnen 
ontwikkelen, maar u ook letterlijk en 
figuurlijk uit balans brengt. U kunt er 
zo onzeker van worden dat het uw da-
gelijks leven gaat beïnvloeden. U gaat 
minder bewegen, minder naar buiten, 
minder sociale activiteiten onderne-
men. Door deze afname van fysieke 

activiteit zien wij vaak een toename 
van andere lichamelijke klachten. 
Duizeligheid kan acuut of chronisch 
zijn. Soms is verdere diagnostiek no-
dig van een medisch specialist. Een 
gespecialiseerde duizeligheidsfysio-
therapeut kan ook verdere diagnostiek 
en behandeling uitvoeren. Fysiothe-
rapie & Mensendieck GC Schalkwijk 
heeft verschillende therapeuten die 
hiervoor nascholing hebben gevolgd. 
U kunt hiervoor terecht bij Marjolein, 
Rocky en Simone. Indien u vragen 
heeft of verdere diagnostiek en/of be-
handeling zou willen voor uw duize-
ligheidsklacht kunt u een afspraak 
maken op 023 5361467.
 
Als er meer speelt …

Stef elizen, POH–GGZ, 
Team Krachtige Basiszorg

Soms komen mensen met dezelfde 
klacht meerder keren bij de huisarts 
zonder dat er verbetering optreedt. 
Dat is frustrerend, zowel voor de pa-
tiënt als voor de huisarts. Het kan dan 
goed zijn om breder te kijken dan al-
leen naar de lichamelijke klacht, want 
ook andere zaken kunnen invloed 
hebben op iemands gezondheid. Denk 
bijvoorbeeld aan eenzaamheid of rela-
tieproblemen, tijdelijk geen dak boven 
het  hoofd hebben, ontslag of proble-
men op uw werk, financiële zorgen 
of andere omstandigheden waardoor 
u niet goed in uw vel zit. Misschien 

dat dan blijkt dat niet de huisarts, 
maar de maatschappelijk werker van 
het Sociale Wijkteam de aangewezen 
persoon is om u te helpen met bijvoor-
beeld uw financiële problemen, zodat 
u daardoor minder stress heeft, beter 
gaat slapen en u zichzelf weer gezon-
der gaat voelen. Er kan zoveel spelen. 
Daarom is het Gezondheidscentrum 
samen met de Sociale Wijkteams in 
Schalkwijk gestart met het project 
Krachtige Basiszorg. Ik zal u er wat 
meer over vertellen.  
In het verleden waren de huisart-
spraktijken en de Sociale Wijkteams 
te veel aparte eilanden, waardoor we 
patiënten soms onnodig lieten zwem-
men. De Krachtige Basiszorg is erop 
gericht dat dat niet meer gaat gebeu-
ren. We zijn bezig om elkaar beter te 
leren kennen, nauwer te gaan samen-
werken en afspraken te maken over 
hoe we dat het beste kunnen doen. We 
hopen hierdoor met name de patiënten 
bij wie er meerdere problemen spelen 
beter te kunnen ondersteunen. 

Hoe ziet dat eruit? Allereerst is het 
van belang om overzicht te krijgen 
van alles wat er speelt en wat invloed 
heeft op uw gezondheid. Dit doen we 
aan de hand van een schema dat het 
vier-domeinen-model heet. 
De domeinen zijn:  
LICHAAM, GEEST, SOCIAAL en 
MAATSCHAPPELIJK. 
Zowel binnen het Gezondheidscen-
trum als binnen de Sociale Wijkteams 
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gaan we met dit 4D-model werken. 
We gaan samen met u het schema in-
vullen en op een rijtje zetten wat er 
speelt. Wat gaat er wel goed en wat 
gaat er niet goed? Vervolgens bent 
u zelf degene die aangeeft met welk 
probleem u aan de slag wil. Wat is er 
nodig om u beter te gaan voelen of om 
weer beter te kunnen functioneren? 
Als het helder is wat prioriteit heeft, 
kan er een plan worden gemaakt. Mis-
schien wilt u eerst aan de slag met de 
eenzaamheid of daginvulling, in dat 
geval kunnen de collega’s van het So-
ciale Wijkteam u beter helpen dan de 
huisarts. We overleggen, melden u aan 
(of u doet dat zelf) en het ingevulde 
4D-model gaat mee onder de arm. Het 
Sociale Wijkteam koppelt – met aan-
dacht voor uw privacy - aan ons terug 
wat de vorderingen zijn. Daarna volgt 
een evaluatie en kunt u met een ander 
probleem aan de slag. Binnen het Ge-
zondheidscentrum worden daarvoor 
behalve de huisarts ook andere pro-
fessionals ingezet zoals de praktijk-
verpleegkundige, de fysiotherapeut of 
de poh-ggz. Zo werkt u stap voor stap 
aan uw eigen gezondheid en u houdt 
daarbij zelf de regie. 

Aan Krachtige Basiszorg wordt door 

meerdere huisartsenpraktijken in 
Haarlem-Oost en Schalkwijk meege-
daan. De afgelopen jaren zijn hier in 
de Utrechtse wijk Overvecht al goede 
resultaten mee geboekt, nu is het aan 
ons!  We hopen van harte dat u zich 
de komende tijd bij het werken aan 
uw gezondheid nog beter ondersteund 
voelt door de inzet van alle deskundi-
gen op zowel het medische als sociale 
en maatschappelijke vlak. 

Barbara Elias voegt 
zich bij de praktijk 
van Marieke van der 
Sluijs per  
1 januari 2021

BarBara eliaS, huisarts 

In januari 2017 nam Marieke van der 
Sluijs de praktijk over van Wouter 
van Kempen. Marieke heeft mij nu 
gevraagd om haar praktijk met mij te 
delen. Voor degenen die mij niet ken-
nen, wil ik mij graag nog even kort 
voorstellen. Ik ben sinds 2008 huisarts 
en heb de eerste vijf jaar in Zwitser-
land als huisarts gewerkt. Ik woon met 
mijn man en drie dochters in Haarlem. 
De afgelopen twee jaar heb ik met 

veel plezier bij Marieke van der Sluijs 
in haar praktijk gewerkt. Veel van 
de patiënten kennen mij inmiddels 
waarschijnlijk wel! Omdat de samen-
werking voor ons allebei goed bevalt, 
gaan we nu per 1 januari 2021 associ-
eren. Dit betekent dat we verder gaan 
onder de naam ‘Huisartsenpraktijk 
van der Sluijs/Elias’. Verder verandert 
er weinig voor u. We blijven allebei 
drie dagen werken in de praktijk. De 
werkdagen zullen per 1 januari wel 
iets veranderen:
Marieke van der Sluijs: dinsdag, don-
derdag en vrijdag
Barbara Elias: maandag, dinsdag en 
woensdag
Voor nu alvast een hele gezellige 
kersttijd, alle goeds en een goede ge-
zondheid voor het nieuwe jaar!

Nieuwe 
centrumassistente 
Vera Bakker op de  
2e etage

vera Bakker, centrumassistente

Mijn naam is Vera en ik ben per 1 
november werkzaam als doktersassis-
tente op de tweede verdieping van het 
Gezondheidscentrum. Ik ben werk-
zaam geweest in de gehandicapten-
zorg, op een woning voor kinderen 
met een verstandelijke beperking en 
de laatste jaren op een dagbesteding 
voor volwassenen met een verstande-
lijke beperking. Hiervoor heb ik de 
opleiding SPW4 gedaan en ik heb dit 
werk negen jaar met veel plezier ge-
daan maar ik wilde graag verder leren. 
Nu sprak de opleiding voor doktersas-
sistente mij erg aan, daarom ben ik an-
derhalf jaar geleden gestart met deze 
opleiding. Ik kijk er erg naar uit om 
per 1 november mijn nieuwe beroep 
te gaan uitoefenen. In mijn vrije tijd 
vind ik het heerlijk om naar buiten te 
gaan, te schilderen of te sporten. Ook 
houd ik erg van reizen. Aangezien dat 
nu niet mogelijk is door de corona heb 
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ik al veel mooie plekken in Nederland 
ontdekt het afgelopen half jaar. Tot in 
de praktijk! 

Annemieke 
Schellenberg 
centrumassistente 
op de 2e etage

anneMieke SchellenBerg, centrumas-
sistente

Ik stel me graag aan u voor in deze 
Open Brief. Het Gezondheidscentrum 
is mij goed bekend want ik heb al een 
aantal jaren op de 3e etage gewerkt en 
ben toen overgestapt naar een huisarts 
in Hoofddorp. Nadat ik daar een jaar 
had gewerkt, besloot ik om zzp’er te 
worden en heb toen gewerkt bij heel 
veel verschillende huisartsenpraktij-

ken. Ik heb zo overal eens in de keuken 
kunnen kijken en ben tot de conclusie 
gekomen dat Gezondheidscentrum 
Schalkwijk voor mij toch de beste 
werkplek is. Ik heb de afgelopen jaren 
als zzp’er al heel veel op het Gezond-
heidscentrum gewerkt en toen er een 
plekje vrijkwam op de 2e etage heb ik 
besloten om per 1 januari 2021 weer in 
vaste dienst te gaan. Ik ga maandag, 
dinsdag en woensdag aan het werk. 
Daarnaast werk ik ook nog op de huis-
artsenpost in Hoofddorp als triagiste. 

Ik woon samen met mijn vriend in 
Hoofddorp en fiets heerlijk vanuit 
Hoofddorp naar het Gezondheidscen-
trum. Ik heb een lieve dochter van 19 
jaar. Ik geniet van wandelen, fitness 
en mijn skivakantie. Ik hoop nog lang 
deel uit te maken van het team in Ge-
zondheidscentrum Schalkwijk en er 
mooie jaren van te maken. 
Tot ziens,

Annemieke Schellenberg

Gevraagd vrijwilligers voor het  
bezorgen van Open Brief

Wijk 3 - L. Pasteurstraat e.o. met 210 krantjes
Wijk 5 – Semmelweisstraat e.o. met 124 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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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, di, woe) 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. 

HUISARTSEN (3e etage)
Robert Hijnens (ma t/m do) & Yvette den  
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) Vera Bakker, Souad Benali, Loes 
Dietz, Lisette Harke, Esther Janssen-Bischot, 
Lianne Kooi, Emmy van de Lagemaat, Anke 
Odolphie, Annemieke Schellenberg, 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, Erik Pronk 
en Leonieke Rooms (GGZ-jeugd) 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 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. Controleer 
de website atalmedial.nl voor actuele infor-
matie.

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, Sylvia 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) T 088 – 1180500
Rondom Podotherapeuten, werkdagen van 
08.00 tot 17.00 uur

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 T 8918918
Zorgbalans (6e etage) Wijkteam Verple ging 
en Verzorging, voor afspraak, alle dagen 24 
uur per dag. Voor afspraak bij de longverplee-
gkundige 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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