PRAKTIJKINFORMATIE
Huisartsenpraktijk F.B. Weenink
Kostverlorenstraat 70a
2042 PK Zandvoort

Tel: 023-5712499

Medewerkers van de praktijk:
Frank Weenink & Julia Rica: huisartsen
Fee Boeijen: Huisarts in opleiding via VU Amsterdam
Ingrid & Lisa: doktersassistentes
Marijke Rösingh: POH somatiek
& Ouderenzorg coördinator
Alice: Ouderenzorg coördinator
Mariëtte: Administratief medewerkster
Suzanne Allart & Joyce Haverkort: POH’s GGZ

(ook voor herhaalrecepten, kies optie 2)

In de avond/nacht/weekend kunt u de Huisartsenpost Haarlem bellen, tel: 023-2242526

Website: www.huisartsweenink.nl
De volgende tijden zijn richttijden:
Afspraken maken
:
08:00
Visites aanvragen
:
08:00
Tel. Spreekuur
:
13:00
Inloopspreekuur
:
08:00
Afspraakspreekuren
:
09:00
13:30
Bloedprikken op praktijk :
08:00

(voor verdere info en nieuws)

–
–
–
–
–

10:00 uur
10:00 uur
13:30 uur
08:45 uur
10:30 uur
16:00 uur
10:00 uur (woensdag, door HuisartsLab)

Tussen 12.00 en 13.15 uur hebben wij lunchpauze (voor spoedgevallen kunt u altijd aanbellen).

Afspraakspreekuur: Dagelijks ‘s ochtends en ‘s middags met uitzondering van woensdag.
Inloopspreekuur: Dagelijks tussen 08:00 en 08:45 uur met uitzondering van woensdag.
Dit spreekuur is voor korte, acute vragen. Een afspraak is niet nodig.
Op woensdag kunt u voor huisartsenhulp terecht bij een van de waarnemers:
Mw. H.A. Scipio-Blüme, huisarts tel: 023-5712058 (Achternamen beginnend met letter A tm K)
Mw. N. van Bergen, huisarts
tel: 023-5719507 (Achternamen beginnend met letter L tm Z)

Afspraken maken: Dagelijks met uitzondering van woensdag tussen 08:00 en 10:00 uur.
Meestal duurt een consult waarin één vraag of meerdere korte vragen behandeld kunnen worden
10 minuten. Als u meer tijd nodig denkt te hebben of als u met meerdere personen op het
spreekuur wil komen geef dit dan even door aan de assistente. Dit geldt ook als er bij u een kleine
chirurgische ingreep of een verrichting plaats moet vinden, de assistente reserveert hiervoor dan
meer tijd in de agenda.

Huisbezoeken: Bij voorkeur aanvragen tussen 08:00 en 10:00 uur. Aan het eind van de ochtend
worden de huisbezoeken gedaan. Houdt u er rekening mee, dat er in de praktijk betere
mogelijkheden zijn voor onderzoek en behandeling dan thuis!

Herhaalrecepten: zijn 24 uur per dag en 7 dagen per week te bestellen via de receptenlijn tel:
023-5712499 (optie 2). Uw recept wordt rechtstreeks naar uw apotheek doorgestuurd. Medicijnen,
die u voor 16:00 uur bestelt kunt u de volgende werkdag na 13:00 uur ophalen bij uw apotheek (we
zijn op woensdag dicht, dus als u op dinsdag na 16:00 inspreekt wordt dat pas op donderdag
verwerkt en ligt het vrijdag klaar bij de apotheek).

Telefonisch spreekuur: Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 13:00 – 13:30 uur.
U kunt bellen voor korte adviezen en uitslagen van onderzoeken waarvoor u de dokter zelf wilt
spreken. Het kan soms nodig zijn om alsnog een afspraak te maken voor het spreekuur.

Bloedprikken: Op woensdag kunt u op de praktijk bloed laten prikken door HuisartsLab.
Priktijden: van 08.00 – 10.00 uur.

Huisarts in opleiding: Uw huisarts is tevens opleider aan de huisartsopleiding van de VU te
Amsterdam. Regelmatig zijn er dan ook artsen in opleiding tot huisarts in de praktijk werkzaam.
Als zij u helpen is er meestal overleg met uw huisarts over uw medische behandeling en het te
volgen beleid.

Praktijkondersteuner-Somatiek: Onze gediplomeerde POH-S werkt onder de supervisie van
de huisarts op het gebied van aanvullende zorg en therapie voor specifieke groepen chronische
patiënten (diabetes mellitus, chronische longziekten, ouderenzorg, cardiovasculair
risicomanagement etc). Ook geeft zij aandacht aan preventie van (verdere) complicaties.
De POH-S verricht ook longfunctieonderzoek, onderzoek naar de bloedvaten (Echo onderzoek),
maakt ECG’s en doet 24-uurs bloeddrukregistraties.

Praktijkondersteuner-GGZ: Onze praktijk beschikt over twee POH’s voor de geestelijke
gezondheidszorg. Dit zijn psychologen waarbij u snel en laagdrempelig aan de slag kunt met
psychische of psychosociale klachten.
Aan deze begeleiding/behandeling zijn voor u geen extra kosten verbonden.

Doktersassistente: Zij maakt alle afspraken (ook voor de POH-S en POH-GGZ)
en bij haar kunt u terecht met veel praktische vragen. Zij behandelt o.a. vragen over recepten,
verwijzingen en machtigingen.
Ook voor het aanvragen van sociale visites bij ouderen en het aanvragen van (thuis-)zorg kunt u bij
haar terecht.
De doktersassistente heeft zelf ook een spreekuur, u kunt zonder afspraak bij haar terecht
tussen 14:00 en 16.00 (behalve op woensdag) uur voor o.a.:
* urineonderzoek (ochtend-urine uit koelkast)
* het verwijderen van hechtingen
* het bevriezen van wratten
* het aanvragen van (thuis-)zorg
* verbinden en verzorgen van wonden en EHBO

* oren uitspuiten
* zwangerschapstesten
* injecties
* aanvragen sociale visites voor ouderen
* uitstrijkjes baarmoedermond op afspraak

Uw adres- en telefoongegevens: Zorg ervoor dat u altijd uw recente adres- en
telefoongegevens aan ons doorgeeft. Alle wijzigingen graag doorgeven aan de assistente!
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