


Aanvragen van visites
Visites graag ’s ochtends voor 11 uur aanvragen.
Een spoedvisite kan vanzelfsprekend op elk moment 
aangevraagd worden.

Telefonisch terugbelspreekuur van de dokter
Dit spreekuur is bedoeld voor korte adviezen en uitslagen 
van een onderzoek.
Indien u de dokter telefonisch wilt spreken, kunt u een 
terugbelafspraak via de assistente maken. U wordt dan 
door de dokter teruggebeld.

Waarneming in de vakanties en op donderdagmiddag

Indien uw achternaam begint met de letter A t/m K:
Mevr. H.A. Scipio Blume, huisarts
Koninginneweg 34A, 2042 NM Zandvoort
Tel. 023 – 5712058

Indien uw achternaam begint met de letter L t/m Z
Dhr. F. Weenink, huisarts
Kostverlorenstraat 70A, 2042 PK Zandvoort
Tel. 023 – 5712499

BIJ SPOED KUNT U METEEN TERECHT,
MELDT U ZO MOGELIJK UW KOMST

Naast de reguliere huisartsenzorg kunt u ook bij ons  
terecht voor kleine ingrepen, zoals het verwijderen van 
een moedervlek of vetbult en het hechten van wonden.

Spreekuur
Nienke van Bergen: dinsdag, woensdag en vrijdag. 
Cleo-Lotte Vervoort: maandag.

Telefoonnummers 
Praktijk: 023 – 5719507 (ook voor herhaalrecepten) 
Spoednummer buiten openingstijden: 023 - 2242526 
(Huisartsenpost, Haarlem)
Voor levensbedreigende spoedgevallen: 112

Openingstijden 
Maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag: van 8 – 17 uur 
en donderdagochtend van 8 – 12.30 uur
(op donderdag is er geen huisarts aanwezig).
Lunchpauze van 12.30– 13.30 uur;
Voor spoedgevallen kunt u vanzelfsprekend altijd bellen.

U kunt de assistente bellen 
Voor het maken van een afspraak, recepten en uw vragen.

Spreekuur uitsluitend op afspraak  
Voor een afspraak wordt 10 minuten gereserveerd; u kunt 
dan één klacht bespreken. Denkt u meer tijd nodig te heb-
ben, of wilt u met meerdere personen op het spreekuur 
komen, geeft u dit dan door aan de assistente. Zij kan dan 
meer tijd reserveren.

Online 
Via onze website kunt u herhaalrecepten aanvragen.
Tevens kunt u online een zogenaamd e-consult krijgen, 
alleen voor minder dringende zaken.

Klachtenprocedure 
Heeft u een klacht over de dienstverlening van de huis-
artsenpraktijk, neemt u dan contact op met Nienke van 
Bergen of vraag een klachtenformulier aan de balie. 
U kunt deze ook vinden op onze website.

Privacyreglement  
Sinds 16-10-2014 is het privacyreglement in werking. 
Het reglement is op de website te lezen.
Bij de assistente kunt u een kopie opvragen. 

Taken van de praktijkassistentes Ingrid Rijs, 
Jeannette Eldering en Trudi van Berkel:
• het verlenen van EHBO / het verbinden van wonden
• urineonderzoek (urinepotje tussen 10 en 11 uur 

inleveren, voorzien van etiket met naam en 
geboortedatum erop)

• het bepalen van de bloedsuiker
• zwangerschapstesten verrichten
• het geven van injecties
• het verwijderen van hechtingen
• het bevriezen van wratten
• het uitspuiten van de oren
• het maken van hartfilmpjes
• adviseren bij veel voorkomende, niet ernstige 

klachten
• verwerken van administratieve gegevens 

(wijzigingen in uw gegevens, bijvoorbeeld met 
betrekking tot adres, verzekering)

Taak van de praktijkassistente Trudi van Berkel: 
• controle en begeleiding van pati�nten met 

risico op hart- en vaatziekten en pati�nten 
met hoge bloeddruk

• het maken van uitstrijkjes
• 24 uurs bloeddrukmeting
• holterfoon aanleggen (opsporen hartritme-

stoornissen)
• wrattenspreekuur

Taken van de praktijkondersteuner Riet Tak:
• begeleiding van pati�nten met suikerziekte
• begeleiding van pati�nten met astma/COPD
• begeleiding bij stoppen met roken
• coördinator ouderenzorg
• coördinator kwaliteit

Zij heeft een telefonisch spreekuur op dinsdag t/m 
donderdag van 11 tot 11.30 uur op Tel. 06 – 44848567.

Taken van de praktijkondersteuner 
GGZ Karin Blankman:
• Advies en ondersteuning van patiënten met 

somberheid, angstgevoelens, stress of andere 
psychische klachten. U dient verwezen te zijn 
door uw huisarts. 
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Sinds de verbouwing en de uitbreiding is er weer plek 
voor nieuwe patiënten in onze praktijk!


