HUISARTSENPRAKTIJK REDELIJKHEID & DE VISSER
Norenburg 131
2591 AK Den Haag
Tel. 070-3836744
www.huisartsenpraktijkmariahoeve.nl
Huisartsen:

Assistentes:
Psychologen:
Diëtiste:
POH-diabetes:

Mw. M.M. de Visser (dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag)
Mw. G.W. Redelijkheid (maandag, woensdag, donderdag, vrijdag)
Mw. H. Kulozik–Suwaj (maandag, dinsdag, donderdag)
Mw. Linda Leunissen
Mw. Lisa Ouwerkerk
Mw. Jaqueline Borgmeyer (maandag)
Mw. Alexandra de Jong (dinsdagochtend)
Mw. Valerie van der Burg (woensdagochtend)
Mw. Joukje Esther Schaap (vrijdag)

PRAKTIJKORGANISATIE
SPREEKUREN: van 7.30u - 9.00u: inloopspreekuur (zonder afspraak vooraf; consult op volgorde van
binnenkomst) en ’s middags na telefonische afspraak, te maken tussen 8.00u - 11.00u.
SPOED: het praktijktelefoonnummer (070-3836744) bellen en kiezen voor optie 1.
Bij acute ernstige situaties kunt u 112 bellen, bijvoorbeeld bij hevige beklemming op de borst, in de kaken,
schouder(s) en/of arm(en) zeker als dit gepaard gaat met transpireren, misselijkheid en/of braken; plotselinge
ernstige benauwdheid of kortademigheid; acuut ontstane bewusteloosheid als deze langer dan twee minuten
duurt.
HUISBEZOEKEN: aanvragen tussen 08.00u - 11.00u; de bezoeken worden zoveel mogelijk in de tweede helft
van de ochtend afgelegd.
TELEFONISCH CONTACT/OPBELTIJD: eveneens van 8.00u – 11.00u o.a. voor het maken van afspraken,
aanvragen van huisbezoeken of informeren naar uitslagen.
HERHAALRECEPT: de praktijk bellen, kiezen voor optie 2 en de aanwijzingen opvolgen.
SPREEKUUR DOKTERSASSISTENTE: medische handelingen die op afspraak door de doktersassistente verricht
worden, zijn o.a.: het geven van injecties en vaccinaties, urine-onderzoek, hechtingen verwijderen, oren
uitspuiten, ECG maken, stikstofbehandeling van wratten, controle van bloeddruk, gehoorsfunctie-onderzoek.
DIABETES SPREEKUUR: Afspraken lopen via de POH zelf of het spreekuur van de huisartsen.
GRIEPVACCINATIE: is er voor iedereen van 60 jaar en ouder en voor mensen met chronische aandoeningen. In
onze praktijk kunt u van 7 t/m 18 november 2016 op alle werkdagen tussen 16.00u en 17.00u de
griepvaccinatie komen halen.
AVOND/NACHT EN WEEKENDDIENSTEN (van 17.00u tot 08.00u en zaterdag, zon- en feestdagen van 08.00u 17.00u) worden gedaan vanuit de centrale huisartsenposten, die telefonisch bereikbaar zijn via
telefoonnummer: 070-3469669. Ook via de praktijktelefoon (070-3836744) wordt u buiten kantoortijden naar
dit nummer doorverwezen.
PSYCHOLOOG en DIETISTE: doorverwijzing via de huisartsen.
LABORATORIUM: Bloedafname (verwijzing via huisartsen) dinsdag-, woensdag- en vrijdagmorgen tussen
8.00u - 10.00u in de praktijk.

