Praktijktijden
De praktijk is op werkdagen geopend
van 8.00 tot 17.00 uur.
Op woensdagen is de praktijk vanaf
12.00 uur gesloten.
Telefoonnummers
Assistente: (0346) 57 95 95, keuze 3
Via dit nummer krijgt u verbinding met de
assistente. Afhankelijk van de drukte kunt u
in een wachtrij krijgen. U zult tijdens onze
openingstijden echter geen in gesprek toon,
of bandje krijgen.
Spoednummer overdag:
(0346) 57 95 95, keuze 1
Dit spoednummer kunt u tijdens kantooruren
bellen als er dringend medische hulp
nodig is.
Receptenlijn:
(0346) 57 95 95, keuze 2
Via onze receptenlijn kunt u uw herhaalrecept
inspreken. Ook kunt u uw herhaalrecept
aanvragen via het formulier op onze website.
Spoednummer avond, nacht en
weekend:
088- 130 96 20 (huisartsenpost).
Praktijkondersteuner GGZ
Psycholoog Marlous van der Stadt werkt op
woensdag.
U kunt met haar afspreken voor
begeleiding van psychische of psychosociale problemen waar u zelf niet goed
uit komt.

Spreekuur
Afspraak
Er is alleen spreekuur volgens
afspraak voor zowel consulten op de
praktijk als telefonische consulten .
Indien u dezelfde dag gezien wilt
worden willen we u vragen zo kort
mogelijk na 8.00 uur ’s ochtends te
bellen.
Meer tijd
Meestal duurt een afspraak 10
minuten. Indien u meerdere vragen
heeft of een langer gesprek wenst,
kunt u dit aanvragen bij de assistente.
Er wordt dan extra tijd voor u
gereserveerd.
Afzeggen
Belt u de assistente tijdig, liefst
24 uur van tevoren, wanneer een
gemaakte afspraak niet door kan
gaan. Ook indien u op het laatste
moment niet op uw afspraak kunt
komen stellen wij een telefoontje
zeer op prijs.
Arts ouderenzorg
Ouderen kunnen een afspraak maken
Met de arts ouderenzorg dokter Carla
Sandkuijl.
Zij controleert/begeleidt periodiek.
Praktijkverpleegkundige
Rahiella Fatehmahomed werkt op
dinsdag en vrijdag.
U kunt met haar afspreken voor
begeleiding van suikerziekte,
chronische longziekten, stoppen met
roken en preventiespreekuur hart- en
vaatziekten.

Huisbezoek
U kunt vóór 10.00 uur een
visite voor die dag aanvragen.
Er wordt geprobeerd de visites aan
het einde van de ochtend af te leggen.
In de praktijk zijn betere onderzoeksen behandelmogelijkheden. Om die
reden is het beter om, indien mogelijk,
naar de praktijk te komen. Met koorts
kunt u, mits goed aangekleed, meestal
wel naar de praktijk komen. Ook
problemen met vervoer is geen reden
voor een visite.
Praktijkassistente
Met veel praktische vragen kunt u
terecht bij de praktijkassistentes Ingrid
Datema en Anna-Marie van Eijk.
U kunt (na telefonisch overleg) bij
de assistente tevens terecht voor:
injecties, zwangerschapstesten,
urineonderzoek, bloedsuiker, oren
uitspuiten, bloeddrukmeting/spreekuur,
wrattenspreekuur en uitstrijkjes.
Medicijnen herhalen
U kunt 24 uur per dag, 7 dagen per
week, herhaalrecepten aanvragen via
onze praktijksite: www.mijnhuisarts.info
U ontvangt een bevestigingsmail na
verwerking. U kunt uw
herhaalmedicatie óók telefonisch
aanvragen via de receptenlijn
(57 95 95, keuze 2).

EHBO
WAARNEMING
Voor eerste hulp bij ongelukken,
zoals wonden, kneuzingen en
brandwonden kunt u altijd direct terecht.
Als u van tevoren belt of laat bellen
houden wij rekening met uw komst.
Dienst- en waarneemregeling
Tijden
Indien de praktijk gesloten is kunt u via
ons antwoordapparaat horen hoe de
waarneming geregeld is. Ook kunt u deze
informatie rustig nalezen op de website.
Buiten praktijktijden (vóór 8.00 en ná
17.00 uur) en in de weekenden is de
dienstdoende huisarts voor spoedgevallen
te bereiken via het spoednummer:
088- 130 96 20
(Huisartsenpost Leidsche-Rijn voor de
avonden, nachten en het weekend)
De avond-, nacht-, en weekenddienst is
alleen voor dringende spoedgevallen die
niet kunnen wachten tot de normale
praktijktijden.
Huisartsenpost Leidsche Rijn
Soestwetering 1
3543 AZ Utrecht
(In Antonius Ziekenhuis Leidsche Rijn)
Huisartsenpost Woerden
Polanerbaan2
3447 GN Woerden
(bij Hofpoort ziekenhuis)
info huisartsenposten:
www.primair-hap.nl

VAN WINCOOP
H U I S A R T S E N P R A K T IJ K

Waarneming vindt in de regel plaats
door collega de Vries:
Huisarts Dhr. P. de Vries
Kerkweg 39
Telefoon: (0346) 56 12 16
Per uitzondering kunnen waarnemingen
worden gedaan door één van de andere
praktijken in het dorp:
Huisartsen Mw C. Bleeker en
Dhr. I. de Ruiter
Emmaweg 1A
Telefoon: (0346) 56 12 08
Huisartsen Mw. E.C.M. Hodes en
Dhr.C. van Beek
Merenhoef 34
Telefoon: (0346) 56 19 30
Huisarts Dhr. R.H.A. Wennekes
IJsvogel 2
Telefoon: (0346) 56 83 73
Huisarts Dhr.T. Dapper
Laan van Niftarlake 60, Tienhoven
Telefoon: (0346) 28 12 30

Praktijkinformatie
Huisarts: Chris van Wincoop

Beethovenlaan 1
3603 CH Maarssen-dorp

Praktijknummer:
(0346) 57 95 95
(toets 1 voor spoed,
toets 2 voor receptenlijn,
toets 3 voor assistente)

waarneming avond, nacht
en weekend:
088- 130 96 20

www.mijnhuisarts.info
Huisarts Mw. M. C. Wolfs-Smits en Mw
M. van Vugt
Zandweg 31C,
Telefoon: (0346) 56 12 69

info@mijnhuisarts.info
assistente@mijnhuisarts.info

