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Toestemming geven 
voor inzage in 
belangrijke medische 
gegevens

Martin Mensink, huisarts

Huisartsen, apothekers, ziekenhui-
zen en laboratoria werken allemaal 
met een eigen medisch dossier van 
u. Met uw toestemming mag uw 
zorgverlener over de voor hem re-
levante gegevens beschikken bij:

• Spaarne Gasthuis (ziekenhuis)
• Atalmedial (het laboratorium van 
Haarlem)
• Streeklab Haarlem (laboratorium 
voor microbiologie)

Hierdoor kunnen relevante gege-
vens voor uw zorgverlener goed, 
veilig en snel beschikbaar worden 
gesteld. Zo is uw zorgverlener – 
huisarts, specialist en apotheker 
– beter op de hoogte van uw ge-
zondheid. Dat komt uw behande-
ling ten goede. Zo kan het belang-
rijk zijn dat uw huisarts uitslagen 
van bloedonderzoek kan inzien dat 
door een specialist is aangevraagd.
Hoe geeft u toestemming?
Dat kan op 2 manieren:

1. U geeft uw toestemming bij 
voorkeur zélf, digitaal via het 
beveiligde deel van de website 
www.mijndoc.nu. U heeft hier-

voor uw DigiD met sms-func-
tie nodig. Hiervoor gebruikt 
u uw mobiele of vaste tele-
foon. Bij de sms-functie via 
een vaste telefoon ontvangt 
u een gesproken tekstbericht.  

2. U kunt uw toestemming ook bij 
uw huisarts regelen via een toe-
stemmingsformulier dat beschik-
baar is op de praktijk van uw 
huisarts (zolang er coronamaat-
regelen gelden eerst telefonisch 
contact en niet naar de praktijk 
komen zonder afspraak!). Er staat 
ook informatie op onze website 
in het deel van de huisartsen. 
De formulieren kunt u daar ook 
vinden. U kunt de formulieren 
downloaden, printen en de in-
structie volgen op de website. 
Alléén als u toestemt, kan uw 
zorgverlener over relevante ge-
gevens beschikken. U kiest voor 
welke groepen zorgverleners 
uw toestemming geldt: huisarts, 
specialisten en apothekers (én 
de medewerkers en waarnemers 
van deze hulpverleners). U kunt 
uw toestemming op elk moment 
weer intrekken via MijnDoc.
nu. Of via uw zorgverlener. Het 
is belangrijk dat u een bewuste 
keuze maakt. Misschien heeft u 
daarvoor wat meer informatie 
nodig. Die kunt u vinden op de 
website www.mijndoc.nu.

Super

stef elizen, POH-GGZ, Team 
Krachtige Basiszorg

U had het vast nog niet door, maar 
er is een nieuwe supermarkt in 
Schalkwijk bijgekomen. Op loop-
afstand, een echte buurtsuper. Een-
tje zonder bonuskaart of spaaractie, 
maar wel één die aandacht verdient 
omdat je er naartoe gaat voor je ge-
zondheid. En daarom maken wij er 
in deze Open Brief graag reclame 
voor. 

Deze nieuwe supermarkt heet 
Buurtsuper.nu en is onder deze 
naam te vinden op het internet. 
Zoek het maar eens op en u zult 
zien dat het een initiatief is waar-
aan meerdere huisartspraktijken 
in Schalkwijk meewerken. Als u 
doorklikt op uw eigen Gezond-
heidscentrum Schalkwijk komt u 
in de daadwerkelijke winkel. 

Buurtsuper.nu is een plek waar 
u kunt zoeken naar allerlei dien-
sten en organisaties die u nodig 
kunt hebben voor uw gezondheid 
en welzijn. De kleurrijke winkel 
is ingedeeld in vier afdelingen: li-
chaam, maatschappelijk, sociaal 
en geest. En per afdeling zijn er 
meerdere onderwerpen. Bent u op 
zoek naar leuke activiteiten omdat 
u passief en eenzaam thuis zit? Dan 

Inleiding

Op het moment dat dit voorwoord geschreven wordt, 
zitten we nog midden in de coronatijd. Ik ben be-
nieuwd hoe de situatie is als u dit leest. Ik hoop dat 
deze Open Brief weer interessante informatie voor u 
bevat. Een aantal artikelen heeft te maken met de re-
latie tussen lichaam, geest en omgeving. Het gaat bij-
voorbeeld over SOLK. Mensen hebben dan lichame-
lijke klachten waarbij uit onderzoek geen lichamelijke 
verklaring komt. Een van de fysiotherapeuten schrijft 
iets over lichaamsbeleving. En de POH-GGZ over 
een nieuwe Buurtsuper. Een ‘supermarkt’ op internet 

waar u kunt ‘shoppen’ naar diensten en organisaties 
die u nodig kunt hebben in het kader van uw gezond-
heid en welzijn. En graag aandacht voor het geven van 
toestemming aan hulpverleners om inzage te hebben 
in elkaars gegevens. Vooral handig als uw huisarts 
bloeduitslagen van het laboratorium in wil zien die 
door een specialist in het ziekenhuis zijn aangevraagd. 
Verder informatie over de Diabetes Challenge, waarbij 
een aantal weken gewandeld kan worden onder bege-
leiding. Tenslotte traditiegetrouw kennismaking met 
nieuwe medewerkers. Veel leesplezier!

Martin Mensink, huisarts.
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klikt u op ‘dingen om te doen’ en 
vindt u organisaties die u hiermee 
verder kunnen helpen. Wilt u infor-
matie over het lab, klik op ‘bloed 
afname’. Wilt u nu eindelijk eens 
van uw drankprobleem af, klik op 
‘verslaving’. Of, zelf geen auto en 
wilt u toch de deur uit, klik op ‘ver-
voer’. En dit zijn nog maar een paar 
voorbeelden. Superhandig.  

De website Buurtsuper.nu is op-
gezet door huisarts Vincent Puite 
van de ZOED Schalkwijk en is on-
derdeel van het project Krachtige 
Basiszorg, waarover ik in de Open 
Brief van december heb geschre-
ven. Om uw geheugen even op te 
frissen: bij Krachtige Basiszorg 
werken huisartsenpraktijken en 
sociale wijkteams intensief samen 
om u nog beter te kunnen onder-
steunen als er meerdere problemen 
tegelijk spelen. De huisarts, prak-
tijkondersteuner of de medewerker 
van het sociale wijkteam kan in dat 
geval samen met u het zogenaamde 
4D-model invullen. Een hulpmid-
del om overzicht te krijgen in wat 
er speelt op zowel medisch als soci-
aal/maatschappelijk terrein. Hieruit 
volgt een plan van aanpak, waarbij 
u zelf bepaalt met welk probleem 
u als eerste aan de slag wilt. Bij-
voorbeeld eerst die operatie voor 
de hernia, dan starten bij de POH-
GGZ in verband met een overgelo-
pen stressemmer en als derde met 
hulp van het sociale wijkteam uw 
financiën op orde krijgen. Wat uit-

eindelijk allemaal zal bijdragen aan 
uw gezondheid en welzijn. 

Met de komst van Buurtsuper.nu 
kunt u vanaf nu dus zelf al actief 
op zoek gaan naar de juiste hulp. 
De oplettende lezer zal gezien heb-
ben dat de vier afdelingen van de 
buurtsuper genoemd zijn naar de 
domeinen (lichaam, maatschap-
pelijk, sociaal en geest) van het 
4D-model. Zo krijgt de Krachtige 
Basiszorg steeds meer vorm. Ten 
slotte, de buurtsuper is nog bezig 
om zijn assortiment uit te breiden 
en is dus nog niet volledig. Maar 
daar wordt aan gewerkt. Intussen 

bent u van harte welkom om alvast 
rond te neuzen en er uw voordeel 
mee te doen.

SOLK, wat is dat?

sabine Vuister, huisarts

SOLK betekent Somatisch (=licha-
melijk) Onvoldoende verklaarde 
Lichamelijke Klachten.
Er is sprake van SOLK als een 
volwassene langer dan enkele we-
ken lijdt aan lichamelijke klachten 
waarvoor geen of onvoldoende li-
chamelijke verklaring gevonden is.

Het ervaren van lichamelijke klach-
ten hoort bij het normale leven. 
Veel klachten gaan vanzelf weer 
over. Of mensen met hun lichame-
lijke klacht naar een huisarts gaan 
hangt af van meerdere factoren. 
Onderzoek wees uit dat de beteke-
nis van en de ideeën over de licha-
melijke klacht vaker een reden zijn 
om naar de huisarts te gaan dan de 
ernst van de klacht. 
De huisarts bespreekt de klacht 
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met de patiënt, doet onderzoek, 
eventueel aanvullend onderzoek 
en komt tot een conclusie. In on-
geveer 40% van de gevallen kan 
de huisarts geen bevredigende 
verklaring voor de klacht vinden. 
Dit is landelijk zo. Vooral bij veel 
voorkomende algemene klachten 
zoals moeheid, rugpijn, buikpijn, 
duizeligheid, misselijkheid, hoofd-
pijn en slaapstoornissen wordt geen 
ziekte gevonden. In eerste instantie 
spreekt de huisarts meestal af  ‘de 
klacht een tijdje aan te zien’. En zo-
als hierboven al gezegd gaan veel 
klachten dan vaak vanzelf over. 

Als de klachten toch meerdere we-
ken aanhouden of heftiger verlopen 
dan gebruikelijk, kan sprake zijn 
van SOLK. Lang aanhoudende li-
chamelijke klachten kunnen soms 
samengaan met angststoornissen 
of depressieve stoornissen. Daar 
moet dan eerst aandacht aan be-
steed worden. De huisarts onder-
zoekt het verder en komt met de 
patiënt tot een behandelplan. Ge-
sprekken bij de huisarts, de POH-
GGz (praktijkondersteuner geeste-
lijke gezondheidszorg), psycholoog 
of psychiater kunnen dan helpen. 
Soms zijn medicijnen nodig. 
De patiënt die lichamelijke klach-
ten blijft houden, kan daarvan veel 
negatieve invloed ondervinden. 
Op meerdere terreinen kunnen be-
perkingen worden ervaren: in het 
werk, de relatie, het gezinsleven, 
het gevoel van fitheid, welbevin-
den en geluk. De kwaliteit van het 
leven is verminderd. Mensen gaan 
hun gedrag vervolgens vaak aan-
passen aan hun beperkingen, ze 
ondernemen steeds minder. Dan 
ontstaat een vicieuze cirkel van 
klachten, weinig aankunnen, ach-
teruitgaande conditie, toenemende 
bezorgdheid en door dat alles weer 
meer klachten. 
Voor deze patiënten hebben we een 

Zorgprogramma ontwikkeld om 
hen beter te kunnen helpen. We 
zijn hier in 2014 al mee gestart. 
Met huisartsen, fysiotherapeuten, 
psychologen en praktijkondersteu-
ners GGZ hebben we een plan van 
aanpak gemaakt. We hebben extra 
scholing gevolgd met zijn allen en 
zijn te rade gegaan bij de VUMC. 
In 2013 is ook de NHG standaard 
SOLK uitgekomen (Nederlands 
Huisartsen genootschap; dit is de 
wetenschappelijke afdeling van 
de huisartsen in Nederland). Dat 
is geen toeval. In heel Nederland 
komt SOLK veel voor.

Het Zorgprogramma SOLK
Het SOLK Zorgprogramma is 
als volgt opgezet. Als de huisarts 
denkt aan SOLK stuurt hij de pati-
ent door naar de praktijkondersteu-
ner POH-GGZ (geestelijke gezond-
heidszorg). Ook de fysiotherapeut 
komt vaak mensen met SOLK op 
het spoor. Deze overlegt dan met de 
huisarts waarna verwijzing naar de 
POH-GGZ plaatsvindt. De POH-
GGZ heeft een aantal gesprekken 
met de patiënt en doet soms nog 
aanvullende testen om een ernsti-
ge depressie of angststoornis uit 
te sluiten. De POH-GGZ kijkt sa-
men met de patiënt hoe het komt 
dat de klachten niet verbeteren en 
hoe de patiënt uit de vicieuze cir-
kel zou kunnen komen. Samen met 
de patiënt wordt dan een Persoon-
lijk Plan opgesteld over oorzaak 
en aanpak. De patiënt gaat daarna 
meedoen in een groep die geleid 
wordt door de psychosomatisch 
fysiotherapeut Rocky en de POH-
GGZ Nelly. In totaal zijn er acht 
groepsbijeenkomsten en een terug-
kombijeenkomst drie maanden na 
beëindiging van de cursus. Het is 
belangrijk ze allemaal te volgen. 
De lessen bestaan uit voorlichting 
en trainingen. Iedereen krijgt een 
klapper met daarin het Persoonlijk 

Plan, alle informatie, uitleg en de 
oefeningen. Aan het begin en aan 
het eind van de cursus vult de pa-
tiënt een eenvoudige vragenlijst in.

Twee keer per jaar start er een nieu-
we groep, in het voorjaar en in het 
najaar. Het afgelopen jaar hebben 
we het programma moeten aan-
passen vanwege de Corona pande-
mie. Momenteel is er ook weer een 
groep bezig. Voor het komende na-
jaar wachten we nog even af wat er 
mogelijk is i.v.m. de corona-maat-
regelen. Het is ook mogelijk om in-
dividueel begeleid te worden door 
de POH-GGZ en de fysiotherapeut.  
Bij verandering of verergering van 
de klachten gaat de patiënt terug 
naar de huisarts, zodat die opnieuw 
een beoordeling kan doen. Bij zeer 
ernstige SOLK-klachten kan de 
huisarts de patiënt doorverwijzen 
naar de speciale SOLK-poliklinie-
ken in het Kennemer Gasthuis of 
het Amsterdam UMC

De kosten
Het cursusboek kost 10 euro.
Als je verzekerd bent voor fysio-
therapie zijn er verder geen kosten 
aan verbonden. Ben je niet verze-
kerd voor fysiotherapie dan zijn de 
kosten voor de cursus 85 euro.

Donderdag 20 mei 
start Nationale 
Diabetes Challenge 
2021

rianne Quik, praktijkverpleeg-
kundige.

SportSupport organiseert, in sa-
menwerking met haar partners, 
iedere donderdag vanaf 20 mei 
2021 20 weken lang wandelen voor 
inwoners van Haarlem met dia-
betes 1 of 2 , prediabeten, COPD, 
obesitas, etalagebenen etc. Doel 
is conditieverbetering en vooral 
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plezier krijgen in wandelen.In het 
begin zal er worden gewandeld in 
groepjes van vier in verband met 
Coronavoorschriften, onder bege-
leiding van een wandeltrainer en 
professionals uit de zorg, ook is er 
aandacht voor gezonde voeding. 
We starten om 19.00 en lopen tot 
20.00 uur vanaf SV Olympia, Henk 
van Turnhoutpad 1, gratis parkeren. 
Daarna gaan we wandelen vanaf di-
verse andere locaties in Schalkwijk. 
Kosten 20 euro (1 euro per keer), 
Haarlem Pashouders gratis. Voor 
dit bedrag krijgt u een nulme-
ting vooraf en achteraf met uit-
leg, begeleiding tijdens de wan-
delingen, goody bag en een voor-
lichtingsavond gezonde voeding. 
Voor informatie en aanmelding: 
e-mail: Lgrooff@sportsupport.nl 
of tel : 023-3037238 
U kunt zich ook nog na de startda-
tum aanmelden!

Ken je dat?

rOcky lOOts, psychosomatisch fy-
siotherapeut

Ken je dat? Een dag is voorbij en 
je ploft op de bank. Je hebt last van 
je nek en rug. Je bent erg vermoeid 

en geïrriteerd. Je bent de hele dag 
in touw geweest en je zegt tegen je 
partner dat je over je grenzen bent 
gegaan. Hoe kan het nou dat je daar 
niks van hebt gemerkt totdat het te 
ver is?
Toch, als je terugdenkt zijn er wel 
wat signalen van je lichaam ge-
weest. Wellicht voelde je al iets van 
spanning in je spieren, voelde je 
je hartslag of ging je ademhaling 
omhoog. Het kunnen oppikken 
van deze signalen heet lichaamsbe-
wustzijn.
Jouw lichaam is slimmer dan dat 
je denkt. Ontdekken wat bepaalde 

signalen in jouw lichaam aangeven  
kan helpen om beter te kunnen 
luisteren naar je lichaam waardoor 
je jouw leven weer in eigen hand 
krijgt.
Wat ons vaak tegenhoudt om goed 
te voelen, is ons hoofd. Omdat we 
met onze gedachten zo erg bezig 
zijn met alle zaken die nog moe-
ten gebeuren of gebeurd zijn, mis-
sen we deze signalen. Daarom is 
het goed om er af en toe bij stil te 
staan. Wat probeert mijn lichaam 
te vertellen? Misschien kom je er 
zelfs achter dat dingen die je voelt 
niet alleen vervelend zijn, maar ook 
nog eens heel nuttig.
Wat kan het nut zijn van een goed 
lichaamsbewustzijn?
• Je kan beter omgaan met stress-

volle situaties
• Je kan beter omgaan met jouw 

lichamelijke signalen
• Je kan beter genieten van jouw 

lichaam en de dingen die je doet
• Je kan minder last van pijn erva-

ren
• Je kan makkelijker met andere 

mensen praten omdat je je be-
wust bent wat jouw lichaam doet

• Je krijgt meer zelfinzicht
Een goede manier om hier mee te 
starten is om hierbij een paar keer 
op een dag stil te staan. Wat voel 
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ik in mijn lichaam: hoe is mijn 
spierspanning, hoe is mijn adem-
haling en hoe is mijn hartslag? Dit 
noemen ze een body check. Je zal 
merken dat wanneer je dit vaker 
doet je misschien duidelijkheid kan 
krijgen in jezelf omdat je signalen 
makkelijker kan herkennen. 
Indien je merkt dat dit toch lastig 
blijft, kan de fysiotherapeut je daar-
bij helpen. Deze kan bijvoorbeeld 
door lichaamsgerichte oefeningen, 
mindfulness of biofeedback (het 
meten van de spanning of stress 
met een computer) helpen met het 
beter begrijpen van jouw lichaam.
Probeer het maar eens uit de ko-
mende dagen en kijk of je verschil 
kan opmerken. Als er vragen zijn 
kan je altijd een afspraak maken 
om extra ondersteuning te krijgen.

Nieuwe medewerker 
apotheek Meerwijk

andrea kaPPert, apotheek Meer-
wijk

Hallo allemaal, ik ben Andrea 
Kappert en ben sinds 1 februari 
werkzaam in apotheek Meerwijk, 
waar ik het erg naar mijn zin heb. 
Hiervoor heb ik in diverse ande-
re apotheken in de regio gewerkt. 
Op dit moment woon ik in Haar-
lem-Noord samen met mijn  vriend 
en dochtertje van 1 jaar. In mijn 
vrije tijd wandel ik veel (de nieuwe 

corona-hobby van velen), ga met 
mijn dochtertje de speeltuintjes in 
de buurt af en als het uitkomt doe ik 
graag een drankje met een vriend/
vriendin. Ik hoop jullie binnenkort 
een keer te zien of te spreken, zodat 
ik iedereen leer kennen.

Een nieuwe 
apothekersassistent 
in apotheek 
Meerwijk

laura tHunnissen, apothekersas-
sistent

Mijn naam is Laura Thunnis-
sen-Wingender (34 jaar) en ik ben 
sinds september 2020 werkzaam 
als apothekersassistent in apotheek 
Meerwijk. Hiervoor heb ik jaren-
lang als apotheekmedewerker in 
het Antoni van Leeuwenhoek ge-
werkt en ben ik pas net klaar met 
de apothekersassistentenopleiding.  
Ik woon met veel plezier in Haar-
lem-Noord, samen met mijn part-
ner en onze dochter Tessa van bijna 
1 jaar oud. In mijn vrije tijd ben ik 
graag met mijn gezin, creatief be-
zig, houd ik van wandelen/fietsen 
en zijn we vaak in de natuur te vin-
den. Ik vind het leuk om ervaring 

op te doen in de openbare apotheek 
en wie weet zien we elkaar daar 
binnenkort.

Een nieuwe 
logopedist

kiki berGHOrst, logopedist

Mijn naam is Kiki Berghorst. Al 
van jongs af aan heb ik te maken 
met logopedie en stottertherapie, 
omdat ik periodes heb gestotterd. 
Mijn eerste woordjes waren stot-
terend, waardoor ik bij de logope-
dist-stottertherapeut terechtkwam. 
Als klein meisje zei ik al dat ik la-
ter ook stottertherapeut wilde wor-
den. Deze droom ben ik achterna-
gegaan. Ik ben logopedie gaan stu-
deren aan de Hogeschool Utrecht 
en in 2020 ben ik afgestudeerd. Ik 
denk dat ik als geen ander begrijp 
hoe het is om mij niet altijd goed te 
kunnen uiten en mij heel goed in de 
cliënten kan inleven. Tijdens mijn 

studie en stages kwam mijn liefde 
voor het werken met kinderen al 
snel naar voren. Ik vind het leuke 
aan werken met kinderen dat ze zo 
ongeremd en puur zijn en dat ik tij-
dens het contact de volwassene ben 
maar soms ook weer een beetje in 
de rol van een kind mag kruipen. 
Ik denk dat het belangrijk is om 
voor een kind een voorbeeld te zijn 
maar ook een beetje hun maatje. 
Dat je laat zien dat je ze probeert te 
begrijpen en met ze meedenkt. Ik 
vind het fijn om kinderen een veili-
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ge en vertrouwde omgeving te bie-
den waarin zij zich talig optimaal 
kunnen ontwikkelen.

Praktijkondersteuner 
GGZ in opleiding

Vera VeldMan, POH-GGZ i.o.

Hallo allemaal, ik ben Vera Veld-
man, veertig jaar en inmiddels 
een aantal maanden werkzaam 
als POH-GGZ in opleiding op de 
vijfde etage. Mensen die met psy-
chische klachten bij de huisarts 
komen, kunnen bij mij terecht 

voor ondersteunende gesprekken 
en eventueel een doorverwijzing 
krijgen naar meer specialistische 
hulp. Wat ik belangrijk vind, is dat 
mensen zich gehoord, begrepen en 
gesterkt voelen na een gesprek bij 
mij. Zelf ben ik opgegroeid op een 
eiland in Zeeland, dit heeft mij een 
open en neutrale blik opgeleverd. 
Ik heb altijd van het water en de 
natuur gehouden en sporten deed 
ik vaak. Nog steeds surf ik graag, 
even mijn hoofd leegmaken en één 
zijn met de golven van de zee.

Een nieuwe huisarts 
in opleiding bij 
dokter Hamming

btissaMe MassOudi, AIOS 

Hallo allemaal,
Ik ben Btissame Massoudi, 33 jaar 
oud, getrouwd en van Marokkaan-
se afkomst. Ik heb mijn studie ge-
neeskunde gedaan aan de universi-
teit van Amsterdam. Sinds januari 
ben ik in de praktijk van Maarten 
Hamming gaan werken voor mijn 
laatste jaar. Hiervoor heb ik we-
tenschappelijk onderzoek gedaan 

naar internetbehandeling voor de-
pressie in de huisartsenpraktijk. 
Destijds ben ik tegelijkertijd met de 
huisartsopleiding begonnen, welke 
ik voor een deel in Groningen en 
Zwolle heb gedaan. Ik heb het erg 
naar mijn zin in Haarlem. Ik vind 
het leuk om met mensen uit ver-
schillende culturen te werken. In 
mijn vrije tijd sport ik graag, zoals 
hardlopen en krachttraining. Ver-
der houd ik van koken en bakken 
en breng ik het liefst tijd door met 
mijn man en familie. Daarnaast 
kan ik erg genieten van wandelen 
en het lezen van psychologie boe-
ken.

Nieuwe bezorgers Open Brief gevraagd!

Nieuwe bezorgers van de afgelopen maand willen wij 
hartelijk bedanken voor de snelle reactie om zich aan te 
melden voor een wijk. Contactpersoon Henk Jelierse is erg 
in zijn sas en blij dat er een aantal vactures zijn ingelost.  

Helaas zijn er twee nieuwe bijgekomen! 

Meld u a.u.b. aan!

Wijk 8 van Deventerstraat e.o – 150 krantjes
Wijk 16 Forelstraat e.o – 140 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

Vakanties 
huisartsen

Afwezigheid per huisarts i.v.m  
vakantie:
Dolores Wijs: 21-6 t/m 9-7  
en 23-8 t/m 17-9
Martin Mensink: 12-7 t/m 30-7 
Barbara Elias: 12-7 t/m 30-7 
Marieke van der Sluijs: 2-8 t/m 
20-8
Maarten Hamming: 12-7 t/m 30-7
Robert Hijnens: 9-8 t/m 27-8
Sabine Vuister: 17-5 tot 19-7 
(praktijk is niet al die tijd geslo-
ten) 
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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) & T 540 30 90
Maarten Hamming T 533 35 36
Woensdagmiddag geen spreekuur.

SPOEDGEVALLEN avond, nacht en week-
end. 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 spoedge-
vallen 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 ma-
ken 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 de 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, 
Vera Veldman 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 de praktijk Baak: Gerben Palea-
ri. In praktijk Hamming: Btissame Massoudi. In 
praktijk Mensink: Ella Mazor. In de praktijk van 
der Sluijs/Elias: Anne Wijsbek.

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 ope-
ningstijden: 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 www.atalmedial.nl voor actuele in-
formatie.

FYSIO- en OEFENTHERAPEUTEN  
(4e etage) T 536 14 67
Rocky Loots, Sander Pauptit algemeen fysio-
therapeut, Eline van der Sluis bekkenfysio-
therapeut, Simone Lanson, Job Switser i.o. 
en 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 023-5336208 
Ruud Vis, Ria Balm, Nelly van Berkel, Fatima 
Bouskla, Sylvia Mevissen, Feya Nolet, Marli-
za van Straten, Ilse Twaalfhoven. 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 longver-
pleegkundige 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.

CONTACT met de redactie van Open Brief 
per brief: Briandlaan 11-13, 2037 XE Haarlem 
of per e-mail: openbrief@gcschalkwijk.nl
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M. Mensink, E. van der Sluis, M. van der Sluijs
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Annelie Versteeg

BEZORGING
Henk Jelierse. Telefoon: 023 - 53.60.749 
e-mail: jeliersehenk@ziggo.nl en 44 vrijwilli-
gers.


