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Wij werken 
aan kwaliteit 
huisartsenzorg

Dolores Wijs, huisarts en coördi-
nator kwaliteit huisartsenzorg

Als team huisartsenzorg blijven wij 
werken aan de kwaliteit van onze 
zorg. Dat betekent dat wij regelma-
tig onszelf de spiegel voorhouden. 
Dat doen wij op verschillende ma-
nieren en over verschillende aspec-
ten van onze zorg. 

De organisatie NHG Praktijk Ac-
creditering (NPA) helpt ons daar-
bij. Sinds 2006 hebben wij het 
keurmerk van de NPA. Iedere 3 
jaar vindt een keuring plaats, waar-
bij een auditeur ons controleert 
op allerlei processen in de praktij-
ken. Zowel de medisch inhoudelijk 
zorg als de praktijkorganisatie en  
patiënttevredenheid worden onder 
de loep genomen. Misschien hebt 
u in maart of april wel een enquê-
te ingevuld over onze zorg. Dit 
jaar konden we voor het eerst de 
enquêtes online aanbieden aan de 
patiënten. Wij zijn heel erg blij met 
de resultaten van deze enquêtes, u 

gaf de assistenten en de huisartsen 
hoge rapportcijfers, dit lag tussen 
de 8 en de 9. Daar zijn wij heel blij 
mee. Wij blijven echter aan onze 
kwaliteit werken.

Wij willen bijvoorbeeld leren van 
klachten en incidenten. Klachten 
worden serieus behandeld door 
onze klachtenfunctionaris. Een 
klacht vinden wij natuurlijk verve-
lend, want wij willen het liefst dat 
alle patiënten tevreden zijn. Maar 
een klacht is ook een leermoment. 
Dus ergens zijn wij ook weer blij 
als iemand een klacht indient, om-
dat het een kans is om onze zorg te 
verbeteren. 

Wij noemen iets een incident als er 
iets gebeurt dat niet de bedoeling 
is en dat mogelijk schade veroor-
zaakt, of zou kunnen veroorzaken. 
Als zich een incident voordoet, 
melden wij dat en bespreken in ons 
team hoe we in de toekomst een in-
cident kunnen voorkomen. Het is 
dus een soort interne controle, als 
wij signaleren dat iets niet goed is, 
doen wij een Veilig Incident Mel-
ding (VIM melding). Een commis-
sie kijkt naar iedere melding en 

bespreekt ook dit weer in het team 
om te zien of hier een verbetering 
nodig en mogelijk is.

Wij hebben ook een kwaliteitssys-
teem, waarin we allerlei interne 
controles doen door het jaar heen. 
Bijvoorbeeld of medicatie in de 
artsentassen verlopen is. Wij heb-
ben vele protocollen die iedere drie 
jaar worden bekeken en zo nodig 
herzien. De protocollen behelzen 
allerlei onderwerpen, zoals: priva-
cy, medicatie, administratie, medi-
sche handelingen door assistenten 
en ander personeel, hygiëne en nog 
heel veel meer. Het is een hele klus 
om dit allemaal bij te houden en wij 
zijn op dit moment bezig om deze 
protocollen in ons Share Point te 
zetten, zodat iedereen ze kan in-
kijken vanaf iedere werkplek. Dat 
klinkt simpel, maar is best nog wel 
een klus.

Op 1 juni heeft weer een keuring 
plaats gevonden door een audi-
teur van NPA, dit keer online, wat 
wel raar was. Op het moment van 
schrijven weten wij nog niet of 
onze accreditatie verlengd wordt.

Inleiding

Bij het samenstellen van deze Open Brief zijn de coro-
na maatregelen net versoepeld en heeft bijna iedereen 
inmiddels een uitnodiging voor een eerste corona vac-
cinatie gehad. Hopelijk heeft u een fijne zomer gehad 
en blijft de coronapandemie voorlopig ‘onder controle’.

In deze Open Brief kunt u lezen over de ‘audit’ van de 
huisartsen die net geweest is. Dit is een driejaarlijk-
se keuring waarin allerlei processen in de praktijken 
gecontroleerd worden. Ruud Vis (psycholoog) en Bas 
Bruinsma (POH GGZ) leggen in hun artikel over de 
DSM-5 wat meer uit over deze handleiding die psycho-
logen en psychiaters gebruiken om diagnoses te stellen 
in de geestelijke gezondheidszorg. 

In het artikel van Barbara Elias (huisarts) leest u wan-
neer het wel en niet nodig is om bloedonderzoek te 
doen naar vitamine D en vitamine B12 en voor welke 
mensen het belangrijk is om deze vitamines te gebrui-
ken.
Bijna iedereen ervaart wel eens problemen met poepen 
of plassen. Verderop in deze Open Brief vindt u het 
stuk van onze bekkenfysiotheraepeute Eline van der 
Sluis met meer uitleg en praktische tips. 
Tot slot stelt Erik Pronk (POH GGZ) zich aan u voor 
en Mehmet Ergun van BestinZorg. 

Veel leesplezier!

Marieke van Der sluijs – huisarts en redacteur
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Voorbeelden van onderwerpen 
waar wij aan hebben gewerkt in de 
afgelopen jaren:

Krachtige Basis Zorg 
Een vernieuwende aanpak van zorg 
voor mensen met niet alleen me-
dische maar ook sociale en maat-
schappelijke problemen. Wij zijn 
hierbij meer gaan samenwerken 
met bijvoorbeeld de Sociale Wijk 
Teams. 

ICT en Telefonie 
De ICT apparatuur is vervangen en 
de beveiliging is verbeterd en we 
hebben een nieuwe telefooncentra-
le en toestellen.

Corona gerelateerd
Door de pandemie zijn we ge-
dwongen een aantal zaken aan te 
pakken. We zijn gestart met beeld-
bellen, in de ochtend is beneden in 
de hal een poortwachter zodat we 

de patiëntenstroom op de piektijd 
beter onder controle hebben. De 
griepvaccinaties zijn vorige winter 
gegeven in de sporthal tegenover 
de bibliotheek.

Duurzaamheid
Wij kijken naar onze processen 
en proberen duurzamer te werken. 
Bijvoorbeeld door zo min mogelijk 
uit te printen en plastic te scheiden. 

Als patiënt heeft u invloed op het 
keurmerk van onze praktijk. Als 
onderdeel van het toetsingsproces 
wordt er naar uw mening gevraagd. 
Uw mening blijft dus van belang. 
Wij willen onszelf steeds blijven 
verbeteren. 

Heeft u ideeën, opmerkingen of 
klachten? Wij nemen uw opmer-
kingen graag in ontvangst!

Diagnose in de GGZ: 
een misvatting!

ruuD vis, psycholoog
Bas BruinsMa, POHGGZ

In de boekenkast van de psycholoog 
of psychiater treft u wellicht een dik 
boek aan met daarop de kapitale 
letters: ‘DSM-5.’ Het is van origine 
een Amerikaans boek en vertaald 
betekent deze afkorting: Diagnos-
tische en statistische handleiding 
voor geestelijke aandoeningen; ver-
sie 5. Een boek wat grote invloed 
heeft gehad op hoe mensen, van-
daag de dag, kijken naar geestelijk 
ofwel psychisch functioneren. Het 
is een boek dat door psychiaters en 
psychologen gebruikt wordt om te 
bepalen welke gedragingen of emo-
tionele problemen passen bij een be-
paalde stoornis. Dat zijn doorgaans 
klachten die maanden voortduren, 
soms chronisch van aard zijn en 
waar mensen zelf geen grip meer op 
krijgen. Een storing in het leven van 
een mens.

Het boek is ontstaan om een einde te 
maken aan een keur van verschillen-
de, elkaar tegensprekende meningen 
en theorieën over wat geestelijke ge-
zondheid precies is. Er ontstond be-
hoefte aan gezamenlijke afspraken, 
gemaakt door alle betrokken partij-
en. Zo dachten ze na over wanneer je 
mag spreken van een manie, ADHD 
of een depressieve stoornis. Het doel 
was om een gemeenschappelijk taal 
te vinden zodat voor iedereen voort-
aan duidelijk was, van Europa tot 
Nieuw-Zeeland, hoe je een geestelij-
ke aandoening kon herkennen door 
een eensluidende omschrijving en 
indeling. De DSM-5 is daarmee een 
‘classificatiesysteem’. Dit betekent 
dat de omschrijvingen van geeste-
lijke aandoeningen zijn ingedeeld 
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in een systematiek. De eerste editie 
kwam uit  in 1952. Eens in de zoveel 
tijd wordt de DSM  aangepast op 
basis van nieuwe theorieën, ontwik-
kelingen binnen de wetenschap en 
veranderingen in cultuur en maat-
schappij. Echter mede door het ge-
bruik van het woord ‘diagnostisch’ 
ontstond er in de loop van de tijd een 
misvatting. 

In de Geestelijke Gezondheidszorg 
(GGZ) en onze maatschappij wordt 
vaak de term ‘diagnose’ gebruikt 
als we het hebben over iemands 
geestelijke gezondheid. Het wordt 
soms ook gebruikt om gedrag van 
mensen te verklaren als vaststaande 
feiten voortkomend uit een ziekte: 
‘dat is typisch een autist’, ‘...of dat 
komt omdat zij ADHD heeft.’  En 
daarmee is de kous af; de omschrij-
ving volstaat als een ziekte en wordt 
daarmee als stigma ervaren. Maar 
benamingen uit de DSM zijn geen 
diagnoses van ziektes zoals een 
huisarts griep of een arts een blinde-
darmontsteking kan vaststellen. We 
zijn ten onrechte geestelijke aan-
doeningen gaan zien als ‘dingen.’ 
Als een op zichzelf staande ziekte 
en daarmee als enige oorzaak van 
klachten of menselijk gedrag gezien 
kan worden.  Een mensenleven is 
daarvoor te zeer verwikkeld en ver-
bonden aan constant veranderende 
en complexe elementen zoals tijd, 
relaties, cultuur en maatschappij.  
Wat de omschrijvingen in het DSM 
boek wel zijn is een verzameling en 
indeling van klachten of symptomen 
onder één naam. Het is een manier 
om lijdensdruk en pijn een naam en 
taal te geven zodat mensen de juiste 
hulp en ondersteuning kunnen krij-
gen die ze nodig hebben. En wij al-
len elkaar weer wat beter begrijpen. 
Een stigma doet dat niet. 

Nu eens lekker 
kunnen poepen of 
plassen? 

eline van Der sluis,  
bekkenfysiotherapeut

Poepen
Op de juiste manier poepen is be-
langrijk voor iedereen: vrouwen, 
mannen én kinderen. Dit voorkomt 
dat je moet persen of lang op het 
toilet moet zitten. Daardoor heb je 
minder kans op aambeien of fissu-
ren. Belangrijk is dat je ontspannen 
op het toilet gaat zitten met een 

BOLLE rug. De voeten moeten 
plat op de grond of op een krukje. 
De knieën uit elkaar. Ontspan je 
billen en de bekkenbodem. Neem 
ruim de tijd om te poepen en ga als 
je aandrang voelt. Als het poepen 
moeilijk verloopt kun je een aan-
tal keer je bekken kantelen op je 

ademtempo. Probeer niet te persen. 
Als je toch moet persen doe dit dan 
met een bolle buik als je hebt in-
geademd en druk dan je buik iets 
naar beneden. Veeg af van voor 
naar achteren en het liefst niet in de 
anus afvegen. 

Plassen
Ga ontspannen rechtop op het toi-
let zitten. Zet de voeten plat op 
de grond en de knieën uit elkaar. 
Neem de tijd om te plassen en ont-
span je bekkenbodem en billen tij-
dens het plassen. 

Ga niet mee-persen, en onderbreek 
de plas niet. Laat de buik los tijdens 
het plassen. Na het plassen kun je 
eventueel wiebelen of de rug hol 
en bol maken als je blaas niet leeg 
voelt. Voor vrouwen is het beste 
om van voren naar achteren te ve-
gen/deppen. 
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BestinZorg

MehMet ergün, psychisch en soci-
aal-maatschappelijk hulpverlener

Soms lukt het even niet om op ei-
gen kracht de weg te vinden. U 
bent het overzicht kwijt, omdat u 
problemen heeft op meerdere ge-
bieden. Mogelijk zijn er problemen 
binnen uw gezin waar u zonder 
hulp niet uitkomt. Het kan ook zijn 
dat u een psychische aandoening 
heeft, waardoor het moeilijk is om 
u in de huidige samenleving staan-
de te houden.

BestinZorg gelooft in de kracht van 
mensen met respect voor de indivi-
dualiteit. Daar waar mogelijk zor-
gen wij ervoor dat mensen zo lang 
mogelijk de regie houden over hun 
eigen leven. Dit doen we door de 
cliënt te ondersteunen zodat zij de 
weerbaarheid kunnen te vergroten.

Wij werken samen met partijen 
die dichtbij u staan om onze doe-
len te behalen o.a. familie, vrien-
den, mantelzorgers, huisartsen en 
andere zorgorganisaties. Samen 
vormen wij een netwerk rondom 
onze cliënten, waarbij de cliënt het 
middelpunt is. De kleinschaligheid 
van BestinZorg staat garant voor 
een snelle en doelgerichte zorgver-
lening. Er wordt, waar het mogelijk 
is, gebruik gemaakt van vaste me-
dewerkers vanwege de kracht van 
persoonlijk contact.

BestinZorg ondersteunt en bege-
leidt mensen met complexe psy-
chische of psychosociale hulpvra-
gen en kwetsbare volwassenen op 
levensgebieden die voor hen van 
belang zijn. Wij luisteren, ordenen, 
activeren en stellen samen met u 
een zorgplan op om uw doelen te 

halen. Wij houden bij het begelei-
den van cliënten rekening met hun 
achtergrond, doelen, omgeving en 
sociale contacten en de eigen mo-
gelijkheden.

Wij geloven dat ieder mens recht 
heeft om deel te nemen aan de sa-
menleving en recht heeft op een 
betekenisvol leven. Wanneer u een 
psychische of sociaal-maatschap-
pelijke hulpvraag heeft, kan het 
voorkomen dat er behoefte is aan 
ondersteuning of begeleiding. Wij 
bieden ondersteuning en begelei-
ding op maat, afgestemd op uw 
persoonlijke situatie. Tijdens de 
kennismaking bespreken we wat er 
nodig is. Heeft u op voorhand een 
specifieke vraag hierover, neem 
dan gerust contact met ons op. U 
kunt ons vinden in het Gezond-
heidscentrum Schalkwijk.
U kunt een verwijzing krijgen via 
uw huisarts, sociale wijkteam of 
uw gemeente, maar u kunt ook di-
rect contact met ons opnemen.
Vriendelijke groet,
 
Mehmet Ergün, Psychische en so-
ciaal-maatschappelijke hulpverle-
ningen, Tel. +3185-1309 600
(Wij zijn telefonisch bereikbaar van 
maandag t/m vrijdag, tussen 9.00 en 
17.00 uur) http://www.bestinzorg.nl 
info@bestinzorg.nl

Vitamine D en/ 
of vitamine B12 
prikken? Zin of onzin?

BarBara elias, huisarts

Omdat blijkt dat er teveel onnodig 
bloed wordt geprikt voor vitamine 
D en vitamine B12 wil ik u hier iets 
over uitleggen.

Vermoeidheid komt zelden door 
vitaminegebrek. Als u namelijk ge-
zond eet en dagelijks buiten komt, 
maakt uw lichaam voldoende vita-
mine D. En de meeste mensen heb-
ben een grote voorraad vitamine 
B12 in hun lichaam (opgeslagen in 
de lever). Daarom is bloedonder-
zoek meestal niet nodig. 

Alleen voor sommigen mensen is 
het goed om elke dag vitamine D te 
slikken of vitamine B12 te slikken 
(of spuiten). Vitamine D is belang-
rijk voor opbouw, groei en sterkte 
van botten en tanden. De meeste 
mensen halen voldoende vitamine 
D uit zonlicht en voeding. Als de 
zon op uw huid schijnt maakt het 
lichaam vitamine D aan. Zelfs als 
het bewolkt is (je moet dan wel wat 
langer buiten zijn voor dezelfde 
hoeveelheid vitamine D). Als u een 
half uur per dag naar buiten gaat is 
dat voldoende! Belangrijk is wel dat 
gezicht en handen niet bedekt zijn. 
Daarnaast geldt dat hoe donkerder 
uw huid is hoe minder vitamine 
D u aanmaakt. Daardoor hebben 
donkere mensen sneller te weinig 
vitamine D. Ook ouderen maken 
minder goed vitamine D aan. Vita-
mine D zit vooral in vette vis, zo-
als zalm of makreel. In rundvlees, 
kaas, eieren zit een beetje vitamine 
D. Soms (bij bakolie, margarine, 
flesvoeding) is het toegevoegd aan 
voeding. 
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Wie moeten extra vitamine D  
slikken?

• Mensen die weinig buiten ko-
men (1)

• Mensen met een donkere huids-
kleur (2)

• Vrouwen die buiten altijd een 
sluier dragen (3)

• Zwangere vrouwen (4)
• Kinderen tot 4 jaar (5)
• Vrouwen boven de 50 jaar (6)
• Iedereen boven de 70 jaar (7)

Behoort u tot deze groep? Dan is 
bloedonderzoek niet nodig. Slik 
wel dagelijks 400IE vitamine D. 
Ouderen boven de 70 jaar nemen 
dagelijks 800 IE vitamine D.

Weetje over vitamine D: Einde zo-
mer is de gemiddelde waarde 10-
20 nmol hoger dan in de winter. In 
maart (na een lange winter) is de 
waarde het laagst!

Vitamine B12 
Vitamine B12 is nodig voor uw 
bloed en zenuwen. De meeste men-
sen halen voldoende vitamine B12 
uit voeding. Het zit in vlees, melk, 
vis, boter, kwark, yoghurt, kaas en 
eieren.
Een vitamine B12 tekort kan neuro-
logische problemen geven. De 
klachten zijn bijvoorbeeld gevoel-
loze vingers en tenen, tintelingen 
of problemen met het evenwicht. 
Bloedarmoede kan ook een gevolg 
zijn en dit kan een moe en zwak ge-

voel geven. Dit ontstaat meestal la-
ter dan de neurologische klachten. 

Bloedonderzoek voor vitamine B12 
is zinvol als u:

• Chronische ontsteking van het 
maagslijmvlies heeft

• Een darmziekte heeft, zoals de 
ziekte van Crohn

• Vaak en veel lachgas gebruikt
• Dagelijks veel alcohol drinkt 

en daarnaast weinig eet

Vegetariërs en veganisten die geen 
melkproducten of vlees vervangen-
de producten eten worden aangera-
den dagelijks 2,8 microgram vita-
mine B12 te slikken.
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POH-GGZ stelt zich 
voor

erik Pronk, POH-GGZ

Mijn naam is Erik Pronk en stel 
me graag via dit krantje aan jullie 
voor. Ik werk inmiddels bijna een 
jaar met veel plezier als POH-GGZ 
(praktijkondersteuner huisarts 
geestelijke gezondheidszorg) op de 
vijfde etage van het Gezondheids-
centrum. Ik ben 54, woon samen 
en heb drie kinderen. In 1989 ben 
ik afgestudeerd als sportleraar 
en heb in de jaren daarna ontdekt 
dat ik mensen niet alleen sportief 
maar ook mentaal graag begeleid. 
Na enkele jaren als coach voor on-
der andere de ANWB en het CBR 
te hebben gewerkt heb ik een op-
leiding gevolgd om ook als POH-
GGZ binnen een huisartsenpraktijk 
aan de slag te kunnen. Dat doe ik 
inmiddels alweer bijna 10 jaar voor 
een huisartsenpraktijk in de Trans-
vaalbuurt in Haarlem en sinds au-
gustus vorig jaar dus ook hier in 
het Gezondheidscentrum. Uw huis-
arts kan u naar mij doorverwijzen 
om samen te kijken naar uw klach-
ten en welke psychologische zorg u 
eventueel nodig heeft. 

Gevraagd vrijwilligers voor het  
bezorgen van Open Brief

Wij zijn op zoek naar bezorgers voor 
de volgende wijken:

Wijk 3 L. Pasteurstraat e.o. – 210 krantjes
Wijk 8 van Deventerstraat e.o – 150 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

Griepprik 2021 

en pneumokokkenvaccinatie 

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 gebeurt en rekening houden met alle dan geldende 
coronamaatregelen. Ook dit jaar zal aan ouderen een 
pneumokokkenvaccinatie (kosteloos) worden aangeboden. 
Pneumokokken 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 vijf jaar nodig. 
Dit jaar zullen de mensen die 69 tot en met 73 jaar zijn een 
oproep ontvangen (geboren in 1948 tot en met 1952). U zult 
deze oproep tezamen met die van de griepprik ontvangen. De 
pneumokokkenvaccinatie kan tegelijkertijd met de griepprik 
gegeven worden. Op thuisarts.nl is informatie te vinden over 
de griepprik en ook over de pneumokokkenvaccinatie.

Mogelijk zal er door leveringsproblemen later gevaccineerd 
worden (november), in de brief die u te zijner tijd ontvangt 
zal de datum en locatie staan vermeld.
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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.
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