EHBO en spoed
Voor eerste hulp bij een ongeval
(open wonden, verbranding, kneuzingen, e.d.) kunt u direct bij de
praktijk terecht. Wanneer u eerst
belt, of laat bellen, houden wij
rekening met uw komst.
Medewerkers
Huisartsen
- Mw N. Wardak
- Dhr. A. Alibeik
Praktijkverpleegkundige
- Elise Wijker
- Ada Wissenburg
(praktijkverpleegkundige GGZ)
Praktijkassistentes
- Ans Broers-Vermunt
- Petra Mannens
Opleiding
De praktijk biedt stageplekken aan
o.a. coassistenten en doktersassistentes in opleiding. Zij werken onder
verantwoordelijkheid van hun begeleiders. Als u liever gezien wordt door
de eigen arts kunt u dit aangeven bij
het maken van de afspraak.
Medische informatie
Op onze website vindt u informatie
over ziektebeelden. Ook leest u er
wanneer de griepvaccinatie plaatsvindt en of u hiervoor in aanmerking
komt.

Praktijkinformatie
Huisartsenpraktijk City Plaza
Locatie City Plaza
dr. J. M. den Uyllaan 11
3201 WR, Spijkenisse
Locatie de Elementen
Hongerlandsedijk 1098
3251 LZ Spijkenisse
Telefoon nr. praktijk: 0181-613931
Via dit nummer is de praktijk van
maandag t/m vrijdag bereikbaar.
Spoed: 0181-615051
www.huisartsenpraktijkcityplaza.nl

Openingstijden:
Locatie City Plaza
08.00-12.00 uur en 13.00 - 17.00 uur
Pauze/overleg:
11:30 - 12:00 uur
Lunchpauze:
12.00 - 13.00 uur
Locatie de Elementen
Dinsdagochtend
08:00 - 12:00 uur
Donderdagochtend 08:00 - 12:00 uur
Per 15 november 2017
Dinsdagmiddag
14:00 - 17:00 uur
Woensdagmiddag 14:00 - 17:00 uur
Donderdagmiddag 14:00 - 17:00 uur

Spoednummer: 0181-615051
Voor spoedgevallen en
levensbedreigende situaties.
CHP (centrale huisartsenpost)
Ruwaard: 0181-627051
Buiten de openingstijden van de
praktijk en in de weekenden kunt
u voor spoedgevallen die niet tot
onze spreekuur wachten bellen naar
de CHP in Spijkenisse. U dient altijd
eerst telefonisch contact met hen op
te nemen.
Adres:
Ruwaard van Puttenweg 500
3201 GZ, Spijkenisse
Afspraak maken
Voor het maken van een afspraak
voor het spreekuur kunt u bellen:
Ochtend: 08.00 en 11:30 uur
Middag: 13:00-15:30 (ook voor
uitslagen) Wij proberen zo goed
mogelijk bereikbaar te zijn. Er zijn
beperkte tijdstippen in de agenda die
2 dgn van te voren voor een afspraak
kan gepland worden. Dus jullie
hoeven niet altijd op dezelfde dag
afspraak te plannen.
Om het spreekuur zo efficiënt mogelijk in te delen zal de assistente u
vragen naar de reden van het bezoek. Wilt u de reden alleen met de
huisarts bespreken, geef dan aan of u
aan tien minuten voldoende heeft.
- U kunt één klacht per consult
bespreken

-B
 edenk goed wat uw vraag aan de
huisarts is (ziewebsite)
-O
 nze praktijk werkt met een
klacht-arts-patiënt relatie.
Huisbezoek/Visites
Tussen 08.00 en 11.00 uur kunt
u een huisbezoek aanvragen. De
huisarts zal u dan aan het einde van
de ochtend of ‘s middags bezoeken
mocht dit medisch noodzakelijk zijn.
Indien mogelijk is het beter om naar
de praktijk te komen. In de praktijk
zijn immers alle behandel- en onderzoeksmiddelen aanwezig.
Kleine chirurgische ingrepen
Kleine chirurgische ingrepen vinden
plaats op dinsdagmiddag 12:0014:00 uur op afspraak.
Recepten
Herhaalrecepten kunnen telefonisch
of per e-mail aangevraagd worden.
In de receptenbox naast de balie kunt
u de verpakking van de te verlengen
medicatie deponeren. De volgende
dag ligt de medicatie bij de apotheek
klaar.
-H
 erhaalrecepten voor 11.00 uur
besteld kunnen dezelfde dag vanaf
15.30 uur afgehaald worden
-R
 ecepten die voortvloeien uit een
consult kunnen rechtstreeks bij de
apotheek afgehaald worden
-R
 ecepten van specialisten kunt u
rechtstreeks bij de apotheek
inleveren

- Ook kunt u recepten bestellen via
de receptenlijn:
Tel: 0181 - 613931
De assistenten
De praktijkassistente is het vaste
aanspreekpunt van de praktijk. Bij
haar kunt u met veel vragen terecht.
Naast de administratieve functie
heeft zij ook een aantal medische
taken. Zij is hiervoor opgeleid en
gehouden aan het beroepsgeheim.
Zij kan u bij veel voorkomende, niet
ernstige klachten, adviezen geven.
Met de huisarts zijn hierover afspraken gemaakt. Behalve voor het maken van een afspraak, het aanvragen
van een huisbezoek of een herhaalrecept kunt u bij de praktijkassistente
ook terecht voor:
- Urine (ochtendurine) en bloedbepaling controle
- Bloeddruk laten meten
- Hechtingen laten verwijderen
- Uitstrijkje laten maken voor het
bevolkingsonderzoek
- Verwijsbrieven en formulieren
afhalen
- Wondcontrole/verbinden
- Zwangerschapstest
- Prikken van bloedsuiker.
Tevens zijn, op indicatie, onderzoeken op de praktijk beschikbaar zoals:
ECG, audiogram, dopplervaatonderzoek, 24-uurs-bloed-drukmeting,
long- functie onderzoek.

Bij veel voorkomende en niet- ernstige klachten kan de assistente adviezen geven. Uw huisarts weet hiervan.
NB: De assistenten zijn opgeleid en
bevoegd om adviezen te mogen
geven.
Praktijkondersteuners (POH)
(Somatiek/GGZ/ouderenzorg)
Zij dragen mede zorg voor de diabetes patiënten, COPD patiënten,
sommige patiënten met hart- en
vaatziekten en voor de minder mobiele ouderen. Ook doen zij nazorg
na opnames en andere medische
zaken waarvoor de arts niet direct
nodig is.
Ziekenhuisopname
Meld u zich bij de assistente als er na
ziekenhuisopname nog vragen zijn
en/of behoefte is aan een gesprek
met een huisarts. De huisarts is niet
altijd op de hoogte van ontslag of
opname.
Wratten
Het wrattenspreekuur is op afspraak.
U kunt zich aanmelden via de assistente.

