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Huisarts Dolores 
Wijs met pensioen

Dolores Wijs, huisarts

Als u dit leest heb ik al afscheid 
genomen. Op deze plaats wil ik ie-
dereen hartelijk bedanken voor de 
lieve woorden, kaarten, brieven en 
cadeautjes die ik ontving in decem-
ber. Het was echt hartverwarmend, 
om verlegen van te worden.

Per 1 januari heb ik afscheid geno-
men als vaste huisarts in ons Ge-
zondheidscentrum. Ik werkte der-
tig jaar met veel plezier en passie 
in de praktijk. Ik begon in Prak-
tijk Thomassen/Wijs en toen Sa-
bine Vuister Gert Jan Thomassen 
opvolgde werd het Praktijk Wijs/
Vuister. 26 jaar hebben Sabine 
Vuister en ik met genoegen samen 
de praktijk gevoerd. Er is veel ver-
anderd in die 30 jaar, van groene 
kaart naar digitaal patiëntendossier, 

van semafoon naar smartphone, 
van dienstdoen vanuit eigen huis 
naar Spoedpost. En dan de laatste 
anderhalf jaar met lockdowns en 
online consulten met Weeseedo en 
vergaderen met Zoom en Teams. 
Het is heel raar om na zoveel jaren 
afscheid te nemen van de patiënten, 
collega’s en vooral ook van Sabine. 
Ik had me geen betere werkplek 
kunnen bedenken dan in ons mooie 
Gezondheidscentrum. Het is mijn 
tweede thuis geworden dat ik zeer 
ga missen. Het team zorgverleners 
is een hechte groep waar ik mij 
zeer goed bij voelde. De onderlinge 
sfeer heb ik altijd als zeer positief 
ervaren. Ik geloof in de aanpak van 
samenwerken om de beste zorg te 
leveren voor u allen, de bewoners 
van Schalkwijk. Ik zal nog heel af 
en toe waarnemen in de praktijken. 

En dan het afscheid van de patiën-
ten: Velen ken ik dus al 30 jaar en 
ook dat is een heel bijzondere er-

varing. Hoe langer je elkaar kent, 
huisarts en patiënt, hoe beter je el-
kaar begrijpt en vertrouwt. Ik ben 
heel dankbaar voor het vertrouwen 
dat onze patiënten mij hebben ge-
geven en het lief en leed dat ze met 
mij wilden delen.

Het afscheid werd beperkt door de 
coronamaatregelen. Een receptie 
of feest was niet mogelijk. Daarom 
kwam er een afscheidsspreekuur 
voor patiënten en op mijn laatste 
werkdag een borrel in kleine kring. 
Het was heel bijzonder om op een 
persoonlijke manier afscheid te 
kunnen nemen van de patiënten 
die een afspraak maakten, maar 
ook velen schreven mij een brief 
of kaart, de woorden zijn mij zeer 
dierbaar. Mijn collega’s verwenden 
mij met een borrel op onze etage 
met bubbels en lekkere hapjes en 
maakten een meesterlijke Lipdub 
voor mij.
Ik ben nog steeds confuus van zo-
veel liefde en warmte die ik heb 
mogen ontvangen. Heel erg be-
dankt allemaal voor dit warme af-
scheid.

Huisarts Ninetta 
D’Onofrio stopt 
bij praktijk dokter 
Hamming

NiNetta D’oNofrio, huisarts

Beste patiënten van de praktijk van 
huisarts Hamming. Na meer dan 
tien jaar als vaste huisarts op de 
vrijdag te hebben gewerkt heb ik 

Voorwoord

Hier is alweer een nieuw nummer van Open Brief. In 
dit nummer vooral ‘personeelswisselingen’. Verder 
een interessant stuk over kinderoefentherapie. En een 
van de assistentes roept op tot begrip voor elkaar en

verdraagzaamheid in deze lastige (corona)tijden. Ook 
enkele andere belangrijke mededelingen en berichten. 
Ik hoop dat u het een prettig en informatief nummer 
vindt!

MartiN MeNsiNk, huisarts.
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de praktijk verlaten per 7 januari 
2022. Ik hoop dat ik naar tevreden-
heid u van dienst heb mogen zijn. 
Met veel plezier en toewijding heb 
ik de huisartsenzorg op mijn ma-
nier handen en voeten gegeven. In 
de loop van de jaren heb ik aan veel 
patiënten goede en soms ontroeren-
de herinneringen over gehouden. 
Ik wil u bedanken voor het vertrou-
wen wat u aan mij heeft gegeven. 
Helemaal weg bij het Gezondheids-
centrum ga ik niet. Op de donder-
dagen blijf ik werken in de praktijk 
van huisarts Mensink. Dus wellicht 
komen wij elkaar in de wandelgan-
gen nog eens tegen.

Programma  
veilig fietsen  
in het verkeer!

lucia Grooff, buurtsportcoach 

Veel senioren pakken elke dag de 
fiets voor een boodschap, visite of 
om een lekker stuk te fietsen. Tij-
dens het fietsen is het belangrijk om 
bewust te zijn van de eigen positie 
in het verkeer. Zeker met de vele 
elektrische fietsen op de fietspaden. 
Daarom organiseert SportSupport 
het programma Doortrappen.
Dit programma is bedoeld om deel-
nemers van vijftig jaar en ouder be-
wust te maken van hun positie in 
het verkeer op de fiets. Tijdens deze 
Doortrappen middag geven fietsle-

raren informatie over fietsverkeers-
veiligheid, geven fysiotherapeuten 
fietsfitoefeningen en kunnen er 
vragen worden gesteld aan de fiet-
senmaker. 

12:30 uur Inloop

12:45–13:45 uur Fietsveiligheid

13:45 uur Koffiepauze

14:00–15:00 uur
Fietsfitoefenin-
gen / praktijk 
bijzondere ver-
richtingen

15:00–16:00 uur Fietsenmaker

16:00–16:30 uur
Napraten of 
naar huis

Bent u geïnteresseerd (datum wordt 
z.s.m. bekend gemaakt) en wilt u 
deelnemen aan deze gratis cur-
sus meldt u dan aan via de mail:  
Lgrooff@sportsupport.nl of bel 
023-3037238

Kinderoefentherapie

job sWitser, oefentherapeut, 
slaapoefentherapeut & kinderoe-
fentherapeut

Wist u dat in het eerste levensjaar 
van een kind de meeste ontwikke-
lingen plaatsvinden vergeleken met 
de rest van het leven? In het eerste 
jaar van een mens gebeurt er na-
melijk erg veel in het lichaam. Een 
baby wordt blootgesteld aan een 
nieuwe wereld, waarbij er prikkels 
vanuit alle kanten verwerkt moeten 
worden. De grootste ontwikkelin-
gen vinden plaats met betrekking 
tot het bewegen, de motoriek. Als 
kinderoefentherapeut houd ik mij 

voornamelijk bezig met dit stukje 
motorische ontwikkeling. Bij een 
baby is dit bijvoorbeeld het grijpen, 
kruipen en uiteindelijk lopen. Naar 
mate een kind ouder wordt, worden 
de bewegingen steeds nauwkeu-
riger. Bij het ontwikkelen van een 
goede motoriek komt namelijk veel 
meer kijken dan de bewegingen al-
leen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan 
concentratie, hand-oog coördinatie 
of lichaamsbesef. Dit zijn allemaal 
voorwaarden die nodig zijn om te 
kunnen bewegen!

De motorische ontwikkeling kan 
hierbij opgedeeld worden in fijne 
motoriek en grove motoriek. Ik zal 
kort toelichten wat deze begrip-
pen inhouden. Fijne motoriek gaat 
over kleine bewegingen, die voor-
namelijk met de handen worden 
gemaakt. In het eerste levensjaar 
bestaat de fijne motoriek voorna-
melijk uit grijpen en knijpen. Naar 

mate een kind ouder wordt, kan het 
kind beter de vingers los van el-
kaar bewegen, om zo uiteindelijk 
(bijvoorbeeld) een pen goed te kun-
nen vasthouden. Zo kunt u zich dus 
ook voorstellen dat als een kind in 
zijn/haar eerste jaar weinig bezig 
is met het bewegen van de handen 
en vingers, er zeker een kans is dat 
dit kind beperkt is in het vasthou-
den en sturen van een pen op latere 
leeftijd. 



4 – Open Brief, zevenenveertigste jaargang, nummer een

Grove motoriek bestaat uit grote 
bewegingen, die vaak worden ge-
maakt met meerdere delen van het 
lichaam. Bij een baby is dit voor-
namelijk kruipen, omdraaien en 
uiteindelijk staan en lopen. Als het 
kind deze bewegingen vaker uit-
voert, wordt het ook makkelijker 
om het te doen. Vanuit deze basis 
worden de bewegingen moeilijker, 
zoals het staan op één been, sprin-
gen en rennen. Net zoals bij de fij-
ne motoriek, geldt het ook voor de 
grove motoriek dat als de basis er 
niet is, dit invloed kan hebben op 
de rest van de ontwikkeling van 
een kind. Het grootste gedeelte van 
deze ontwikkelingen gebeurt door 
te ontdekken en nieuwsgierig te 
zijn, wat ieder kind gelukkig vaak 
uit zichzelf ook is. 

Maar wat nou als deze ontwikke-
ling niet helemaal vanzelf gaat? 
Merkt u dat uw kind achter loopt 
vergeleken met zijn klasgenootjes 

op het gebied van schrijven, tijdens 
de gymles of tijdens het buitenspe-
len? Neem dan een keer contact 
met mij op en dan kunnen we altijd 
even kijken of ik wat voor u en uw 
kind kan betekenen!

Nationale Diabetes 
Challenge 2022

lucia Grooff, buurtsportcoach 

SportSupport organiseert, in sa-
menwerking met haar partners, ie-
dere donderdag, vanaf  mei 2022, 
20 weken lang wandelen voor in-
woners van Haarlem met diabe-
tes 1 of 2 , prediabeten, COPD, 
obesitas, etalagebenen etc. Doel 
is conditieverbetering en voor-
al plezier krijgen in wandelen.  
In het begin zal er worden geke-
ken naar ieders conditie en wat 
het tempo van wandelen is. Men 

moet zelfstandig kunnen wande-
len. Er wordt gewandeld onder be-
geleiding van een wandeltrainer en 
professionals uit de zorg, ook is er 
aandacht voor gezonde voeding. 
We starten iedere donderdag om 
19.00 en wandelen tot 20.00 uur, 
locatie wordt nog bekend gemaakt. 
Kosten rond de 20 euro (1 euro per 
keer), Haarlem Pashouders gratis. 
Voor dit bedrag krijgt u een nulme-
ting vooraf en achteraf, begeleiding 
tijdens de wandelingen, informatie 
over wandelen, een voorlichtings-
avond over gezonde voeding en na-
tuurlijk een bak gezelligheid!

Bent u geïnteresseerd en wilt u op 
de hoogte gehouden blijven (start-
datum en locatie wordt z.s.m. be-
kend gemaakt) mail dan naar:  
Lgrooff@sportsupport.nl of bel  
023-3037238

Afscheid van praktijk 
verpleegkundige 
Rianne Quik

riaNNe Quik, praktijkverpleeg-
kundige

Lieve patiënten,
Na bijna 14 jaar als praktijkver-
pleegkundige werkzaam te zijn ge-
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weest is het mijn tijd om te vertrek-
ken uit het Gezondheidscentrum 
Schalkwijk: een TOP centrum met 
TOP collega’s en TOP patiënten in 
een TOP wijk.
Met ontzettend veel plezier en pas-
sie heb ik al die jaren op de 4e eta-
ge gewerkt.
Het was mooi en vaak uitdagend 
om jullie te leren hoe om te gaan 
met een chronische ziekte of het 
voorkómen ervan. Samen ontdek-
ten we dat mensen vaak zelf het 
beste medicijn zijn en dat ze meer 
kunnen dan ze denken. Bijvoor-
beeld wat betreft het aannemen van 
een gezonde levensstijl. Dat ging 
vaak met vallen en opstaan maar 
het enthousiasme dat er was bij 
succes maakte het altijd de moeite 
waard. 

Als je elkaar al jaren kent en regel-
matig ziet op het spreekuur of een 
oudere thuis bezoekt dan komt er 
heel wat lief en leed op tafel. Dank 
voor jullie vertrouwen, voor jullie 
openheid en dat ik een tijdje met 
jullie mocht oplopen. Een beeld 
hebben van de totale situatie van 
mijn patiënten was voor mij no-
dig om mijn werk goed te kunnen 
uitvoeren. Dat maakte het ook zo 
boeiend. 

De juiste vragen stellen, flink door-
vragen, of juist alleen luisteren, 
leefstijl advies, extra, minder of 

andere medicatie, meedenken, ver-
wijzen naar een andere hulpverle-
ner, een compliment, een aanmoe-
diging, dingen soms laten bestaan, 
een stok achter de deur, gewoon 
wat aandacht, medeleven en … 
voor sommigen zelfs een cappucci-
no. Soms was dat laatste ook een 
goedmakertje voor het uitlopen van 
mijn spreekuur.

De tijd is gekomen voor een nieu-
we uitdaging. Voor mij maar ook 
voor jullie. We moeten beiden het 
vertrouwde loslaten maar dat geeft 
nieuwe wegen en nieuw elan.
Ik laat jullie in goede handen ach-
ter. U mag alle vertrouwen hebben 
in de kennis, kunde en betrokken-
heid van mijn collega’s. En in die 
van Nina, mijn enthousiaste opvol-
ger. Elders in deze Open Brief zal 
zij zich aan jullie voorstellen. 

Per 15 januari ben ik werkzaam 
in het VU ziekenhuis op de poli- 
chirurgische hoofd-halsoncologie. 
Ik ga daar de master opleiding tot 
verpleegkundig specialist volgen. 
Terug naar mijn oude liefde de be-
geleiding van de oncologiepatiënt. 
Maar in een uitdagende nieuwe rol. 
Daar ben ik aan toe.
Ik heb er veel zin in maar zal jullie 
ook missen. Ik hoop jullie daar niet 
te zien maar wie weet ontmoeten 
we elkaar nog eens in het vernieuw-
de winkelcentrum van Schalkwijk. 
Dat zou leuk zijn. Want ik blijf 
natuurlijk benieuwd hoe het jullie 
vergaat. Het ga jullie goed!

Heb begrip  
voor elkaar

MiraNDa, assistente

Als  deze uitgave verschijnt zijn 
wij twee jaar in de ban van het 

coronavirus. Heel begrijpelijk dat 
veel mensen hier last van hebben. 
Is nog zacht uitgedrukt. Dit uit zich 
in gedrag wat men voorheen niet 
bij zichzelf ervaart, zoals bijvoor-
beeld boosheid, machteloosheid, 
het bekende korte lontje. Dit door 
de vele problemen die dit virus met 
zich meebrengt.

Wij moeten ermee leren omgaan, 
het is niet anders. Een andere le-
vensstijl moeten wij ons aanmeten. 
Besef dankbaar te zijn voor dingen 
en de momenten die er wel zijn. 
Mooie momenten geven een blij 
gevoel, deze worden opgeslagen in 
je brein, het wordt een herinnering. 
Het is fijn als  je mooie herinnerin-
gen kan maken.

Wat veel indruk op mij gemaakt 
heeft is het leven van Bibian Men-
tel. Zij was een Nederlandse snow-
boardster, meervoudig paralym-
pisch kampioene. Op haar zeven-
twintigste jaar kreeg zij kanker. Is 
veel te vroeg overleden, op 48-jari-
ge leeftijd. Zij stond zo ongelofelijk 
positief in het leven. Haar levens-
motto was: maak herinneringen, 
leef met een passie. Bibian was een 
groot voorbeeld dat liefde geven 
meer geluk brengt dan je met geld 
ooit zou kunnen kopen.
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Mijn hoop is dat wij in deze tijd 
weer aardig kunnen zijn tegen el-
kaar, geef elkaar eens een compli-
ment. Heb begrip voor elkaar. Het 
zijn soms kleine gebaren die je een 
goed gevoel geven; een glimlach 
van iemand die je passeert. Een  
dank je wel.

Ook wij als assistenten hebben er-
varen wat het met iedereen doet, 
zowel met patiënten als  met col-
lega’s. De werkdruk neemt toe, 
zoals ook het ziekteverzuim en 
de agressie aan onze balie of te-
lefoon. Ondanks het gebrek aan 
personeel hebben wij geprobeerd 
positief te blijven en iedereen zo 
goed en vriendelijk mogelijk te hel-
pen. Het personeelsgebrek kunnen 
wij helaas niet oplossen. Gelukkig 
hebben wij een ontzettend fijn en 
positief team. Ons werk in de zorg 
kent superfijne en waardevolle mo-
menten. Patiënten zijn dankbaar 
voor het feit dat zij weer beter kun-
nen horen, nadat de oren zijn uit-
gespoten. Of jonge ouders die blij 
en gerustgesteld zijn na  advies van 
een assistente over hun eerste kind-
je. Wat mij ook altijd zal bijblijven 
in dit vak is, hoe je zelfs iemands 
leven kan redden. Ik heb dit ver-
scheidene keren zelf ondervonden, 
hoe mooi dit is! Zulke momenten 
vergeet ik nooit meer, dit maakt het 
vak van ons zo mooi en bijzonder.
Ik sluit af met een glimlach.

Zelf 
gezondheidsportaal 
MGn openen

MartiN MeNsiNk, huisarts

In eerdere nummers van de Open 
Brief is melding gemaakt van het 
gezondheidsportaal MGn: mijnge-
zondheid.net. U heeft dan toegang 

tot bepaalde delen van uw dossier 
en kunt digitaal dingen regelen. 
In het verleden moest u zich eerst 
aanmelden bij de praktijk. Patiën-
ten van 16 jaar en ouder kunnen nu 
zelf het portaal openen via www.
mijngezondheid.net met uw DigiD 
met sms-functie of de DigiD-app. 
Ga naar de website www.mijnge-
zondheid.net en volg de instruc-
ties om u aan te melden. Mocht 
dit niet lukken kijk dan voor de 
meest actuele informatie op onze 
website www.gcschalkwijk.nl on-
der de knop ‘huisartsen’, of neem 
contact op met de praktijk. Heeft 
u vragen over MGn? Dan kunt u 
op een ondersteunende pagina via  
www.mijngezondheid.net veel ge-
stelde vragen en instructievideo’s 
raadplegen. 

Diëtist in opleiding 
bij JUBEL

elisha vaN heNteN, diëtist in oplei-
ding

Hallo, graag stel ik me aan jullie 
voor. Mijn naam is Elisha van Hen-
ten. In het nieuwe jaar ga ik aan 
mijn eindstage beginnen bij diëtis-
tenpraktijk JuBel. De stage is on-
derdeel van mijn deeltijdopleiding 
voeding en diëtetiek die ik volg 
naast mijn werk als zorgassistent in 
de ouderenzorg. Ik kijk ernaar uit 

om deel uit te mogen maken van het 
team om een luisterend oor te bie-
den aan cliënten, adviezen te leren 
geven en vooral samen te werken 
aan persoonlijke zorg en gezond-
heid. Ik woon samen met mijn drie 
kinderen in Haarlem Noord. In mijn 
vrije tijd doe ik graag leuke dingen 
met m’n kinderen en besteed ik tijd 
met familie en vrienden. Daarnaast 
doe ik aan fitness, rijd ik motor en 
leer ik de ukulele te bespelen. Ik ga 
met enthousiasme een nieuwe peri-
ode tegemoet om de fijne kneepjes 
van het vak te leren.

Nieuwe huisarts in 
opleiding bij dokter 
Hamming

saskia heNDriksoN, huisarts in op-
leiding (aios)

Mijn naam is Saskia Hendrikson 
(32 jaar) en sinds 1 december 2021 
ben ik begonnen als huisarts in op-
leiding bij de praktijk van Maarten 
Hamming. Inmiddels ben ik ruim 
vijf jaar afgestudeerd arts en heb ik 

op verschillende plekken gewerkt, 
waaronder in de thuiszorg in Am-
sterdam, de interne geneeskunde 
afdelingen in het Zaans Medisch 
Centrum, een verpleeghuis en het 
ziekenhuis op Aruba. Dit is mijn 
laatste stage van de huisartsenop-
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leiding, waarna ik over ongeveer 
een jaar de opleiding af zal hebben 
gerond en huisarts zal zijn. Oor-
spronkelijk kom ik uit Amstelveen, 
en na een lange tijd in Amsterdam 
te hebben gewoond, woon ik nu 
met mijn vriend en dochter in Al-
mere. Wie weet zien we elkaar eens 
op het spreekuur.

Nieuwe praktijk- 
verpleegkundige

NiNa stokMaN, praktijkverpleeg-
kundige

Mijn naam is Nina Stokman (25) 
en ik stel mij graag voor middels 
dit krantje. Per 1 maart start ik als 
praktijkverpleegkundige op de 4de 
verdieping. Ik woon in Heemskerk 
samen met mijn vriend Jelle en kat 
Minoes. In mijn vrije tijd doe ik 
aan tennis, ga graag naar musea 
en houd ik van etentjes met fami-
lie en vrienden. Voorheen ben ik 
twee jaar werkzaam geweest als 
verpleegkundige op de afdeling 
Neurologie/neurochirurgie in het 
LUMC (Leiden). Daarvoor heb ik 
de opleiding tot HBO verpleeg-
kunde afgerond. Tijdens mijn op-
leiding heb ik mijn Minor in de 
huisartsenzorg gedaan. Het leuke 
hiervan was, dat mijn stage hier in 
het Gezondheidscentrum Schalk-
wijk was. Mogelijk kennen jullie 

mij dus al. Ik heb ontzettend veel 
zin om hier aan de slag te gaan. Tot 
ziens in de praktijk! 

Afscheid van praktijk- 
verpleegkundige 
Marleen van Kraay

MarleeN vaN kraay, praktijk-
verpleegkundige

Op deze manier wil ik graag op be-
scheiden wijze afscheid nemen. Het 
waren ontzettend mooie jaren op 
het Gezondheidscentrum met heel 
veel lieve en leuke collega’s, maar 
zeker ook met u! 

Ik heb ontzettend veel geleerd, niet 
alleen over suikerziekte of COPD 
maar door de vele verhalen achter 
het leven met een chronische ziek-
te.  Dank u wel hiervoor! 

Er is een nieuwe uitdading op mijn 
pad gekomen als POH GGZ (prak-
tijkondersteuner huisartsen voor 
de geestelijke gezondheidszorg) bij 
een andere praktijk in Schalkwijk. 
Gelukkig laat ik een heel kundig 
en gezellig team aan  praktijkver-
pleegkundigen achter, waar u heel 
goed terecht komt! 

Dank u voor de mooie jaren en wel-
licht tot ziens!

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 24 Engelandlaan 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

Afwezigheid 
huisarts  

Arianne Baak

ariaNNe baak, huisarts

Vanaf eind maart tot eind mei 
zal ik niet werkzaam zijn in de 
praktijk. Ik ga twee maanden 
op reis, even van een andere 
omgeving genieten.
Carla Sneek is gewoon werk-
zaam. Ik word vervangen door 
huisarts Channah Vink.
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GEZONDHEIDSCENTRUM SCHALKWIJK
Bezoekadres: Briandlaan 11,  
2037 XE Haarlem
Website: www.gcschalkwijk.nl

PRAKTIJKMANAGER: Rob Mors

OFFICEMANAGER (1e etage)
Loes Verweij-Pennarts T 533 67 92

HUISARTSEN (2e etage)
Marieke van der Sluijs (di, do, vrij) & Barbara 
Elias (ma, di, woe) T 533 78 33
Sabine Vuister (di, do, vrij; overige dagen 
waarnemers) 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 08.00-10.30 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 08.00-10.30 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 8.00-10.30 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, Lianne Kooi, Emmy 
van de Lagemaat, Anke Odolphie, Linda Ris, 
Annemieke Schellenberg, Esther Schrijver, 
Eveline Valent, Miranda Wassenaar.

PRAKTIJKVERPLEEGKUNDIGEN
SOMATIEK (PVK) (4e etage) T 536 79 78
Ingrid Gerrits, Eveline van Steijn, Nina Stok-
man, Jeanet van Veen, Fatih Yigit. Behande-
ling na afspraak. Telefonisch bereikbaar ma 
t/m vrij tussen 08.30-12.00 uur. 

POH-GGZ (geestelijke gez.zorg) (5e etage) 
Nelly van Berkel, 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 de praktijk Hamming: Saskia 
Hendrikson. In praktijk Mensink: Ella Mazor. 

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  
www.fysiotherapie-schalkwijk.nl
Oefentherapie Mensendieck:Simone Lanson, 
Job Switser en Ivar de Wit. Psychosomati-
sche fysiotherapie: Rocky Loots. Bekkenfy-
siotherapie: Eline van der Sluis. Telefonische 
bereikbaarheid ma-vrij 08.00-13.00 uur
Behandeling op afspraak ma-vrij 08.00-18.00 
uur

PSYCHOLOGEN (5e etage) T 023-5336208 
Nelly van Berkel, Fatima Bouskla, Lisanne 
Edgar, Nadia Elamrani, Sylvia Mevissen, 
Feya Nolet, 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. 

REIZIGERSVACCINATIES
 www.vaccinatiepunt.nl of T 0900 - 8222462

BEST IN ZORG (BG) T 085 1309600
Telefonisch bereikbaar van ma t/m vrij 
tussen 09.00 en 17.00 uur of per e-mail:  
info@bestinzorg of kijk op www.bestinzorg.nl

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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