Huisartsen
Mevr. S. Visser
Dhr. F. P. A. Laven
Mevr. I. Verhaest

In drukke periodes of als één van de artsen afwezig is worden

F.P.A. Laven & S. Visser

vervangend huisartsen ingezet.
De praktijk is tevens een opleidingspraktijk voor aspirant
doktersassistenten en huisartsen

Assistenten

Schinkelkade 18
1075 VG Amsterdam

Telefoon: 020-6730821

Els Storm, praktijkondersteuner (POH)
Sophie Voss – van Blaaderen

Spoedeisende zorg tussen 08.00 en 17.00 uur: keuze 1

Khadija El Bardouni

Only in case of emergency press 1

Naima Bouziza

Receptenlijn: keuze 2
Blijft u aan de lijn als u de assistente wilt spreken.

E-mail: info.schinkelkade@xs4all.nl

Voor meer informatie
www.huisartsenpraktijkschinkelkade.nl

Avond / nacht / weekend: 088-0030600
Voor levensbedreigende situaties: 112

Openingstijden van de praktijk

De receptenlijn

De praktijk is geopend van maandag tot en met vrijdag van 08:00

Indien u een herhaalrecept nodig heeft dan kunt u gebruik maken

tot 17:00 uur. De telefoon van de praktijk wordt veel gebruikt.

van de receptenlijn; keuze 2. Wij verzoeken u om duidelijk uw

Houdt u als u belt uw gesprekken daarom alstublieft zo kort

naam, geboortedatum, apotheek en telefoonnummer in te

mogelijk.

spreken. Wat de recepten betreft is de naam, dosering en het
gewenste aantal voldoende. Recepten aangevraagd vóór 13.00 uur

08.00 – 09.00 uur

Inloopspreekuur

kunt u de volgende werkdag na 15.00 uur ophalen bij uw

10.00 – 12.00 uur

Spreekuur op afspraak

apotheek. Onvolledige aanvragen worden niet in behandeling

12.00 – 12.30 uur

Telefonisch spreekuur

genomen.

12.30 – 14.00 uur

Huisbezoek

14.00 – 16.00 uur

Spreekuur op afspraak

Wilt u via e-mail een herhaalrecept aanvragen dan kan dat via
onze ”uwzorgonline”-applicatie op onze website.

Er is een inloopspreekuur en er zijn spreekuren op afspraak.

Assistenten

Het inloopspreekuur is bedoeld voor één enkele kleine kwaal en

Bij de assistente kunt u terecht voor administratieve zaken

voor spoedgevallen. Voor andere zaken dient u een afspraak te

en medisch advies over veel voorkomende aandoeningen

maken. Tussen 12.00 en 12.30 uur kunt u telefonisch één van de

zoals bijvoorbeeld diarree, hoesten, griep of koorts.

huisartsen spreken.
Voor zaken als het verbinden van wonden, het uitspuiten van
Indien u niet in staat bent om naar de praktijk te komen, kan, het

oren, controle van de bloeddruk of uw bloedsuiker, HB meten,

liefst vóór tien uur ’s ochtends, in overleg met de arts of assistente

het maken van een uitstrijkje kunt u op afspraak bij één van de

een huisbezoek worden aangevraagd.

assistenten terecht.

Het afzeggen van een afspraak dient tijdig gedaan te worden. Voor

De assistenten zijn voor deze taken geschoold en werken onder

afspraken die niet 24 uur van tevoren worden afgezegd zijn wij

supervisie van de huisartsen. Zij hebben net zoals de huisartsen

gerechtigd een wegblijftarief in rekening te brengen.

geheimhoudingsplicht.

