HUISARTSENZORG BUITEN KANTOORUREN:
075-6533000
Tussen 17.00 en 8.00 uur en in het weekend kunt
U uitsluitend voor dringende problemen bellen
met de huisartsenpost in Zaandam
(Spoedpost in het Zaans Medisch Centrum).

Inzage in uw dossier:
Voor optimale zorg kan het noodzakelijk zijn dat het
ziekenhuis, de huisartsenpost of de dienstapotheek uw
medisch dossier wil inzien. Zij kunnen dat alleen doen als
u hier van te voren toestemming voor heeft gegeven.
Voor meer informatie kijk op www.ikgeeftoestemming.nl
of vraag het in onze praktijk.

Huisarts in opleiding:
In onze praktijk leiden wij huisartsen op. Huisartsen in
opleiding zijn al arts. Zij specialiseren zich nu in het vak
huisarts. Dit is onder begeleiding van een huisarts.

Kaaikhof 69
1567 JP Assendelft
Website: www.gc-saendelft.nl

Huisartsenpraktijk Rietbergen
Mw. M. Rietbergen, huisarts
Mw. S. Kersten, huisarts
Mw. M. Gooijer, huisarts
Mw. M. Kleijwegt, assistente
Mw. M. Haan, assistente
Mw. C. Bird, assistente
Dhr. M. Aydin, praktijkondersteuner
Mw. M. Teeling, praktijkondersteuner

Afspraken en vragen:
Telefonisch spreekuur:
Spoed telefoon nr.:

075-6501420
075-6501426
075-6501425

Online afspraken maken ook mogelijk
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AFSPRAKEN EN VRAGEN: 075-6501420
Bij voorkeur bellen tussen 8.00-12.00 uur
(i.v.m. de privacy alleen telefonisch).
Mw. M. Rietbergen: maandag, dinsdag, donderdag
en vrijdag
Mw. S. Kersten: woensdag en vrijdag
Mw. M. Gooijer: maandag, dinsdag en woensdag

VISITES:
U kunt een visite aanvragen. Deze worden meestal
tussen 12.30-13.00 afgelegd. Omdat er in de praktijk
betere onderzoek- en behandelmogelijkheden zijn
heeft het de voorkeur, indien mogelijk, dat u naar
onze praktijk komt.

De assistente reserveert tien minuten per afspraak.
Geeft u a.u.b. aan als u denkt meer tijd nodig te hebben,
dan kan de assistente een dubbele afspraak maken.
Bij de assistente kunt u ook terecht voor bepaalde
verrichtingen en kleine onderzoeken.
Via onze website kunt u ook een afspraak maken. U
heeft daarvoor alleen uw DigID nodig.

HERHAALRECEPTEN: 075-6501420
Herhaalmedicatie kunt u 24 uur per dag telefonisch
aanvragen. Via de telefoon krijgt u, m.b.v. een
keuzemenu, de mogelijkheid uw herhaalmedicatie in te
spreken. Als u dit voor 10.00 uur heeft gedaan, dan kunt
u de medicatie 2 werkdagen later, bij uw apotheek
ophalen.

TELEFONISCH SPREEKUUR: 075-6501426
10.30-11:30 uur.
Is alleen bedoeld voor het opvragen van uitslagen.
Voor overige vragen kunt u met de assistente bellen.

URINE AFGEVEN:
8:00 – 10:00 uur.
Om uw klacht goed te onderzoeken is het soms
noodzakelijk om uw urine te onderzoeken. De eerste
ochtendurine kunt u tussen 8-10 uur neerzetten in het
urineluikje van het laboratorium.
Vergeet niet uw naam, geboortedatum, telefoonnr.
en uw huisarts op het potje te vermelden.
Urine afgeven aan de balie is niet mogelijk.

SPOEDGEVALLEN: 075-6501425
Voor spoedeisende hulp tijdens kantooruren kunt altijd
direct bij ons terecht. Wij verzoeken u om van te voren
te bellen, dan kunnen wij rekening houden met uw
komst.
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