Online uw zaken regelen

Information in English

Via de website MijnGezondheid.net en de app
Medgemak kunt u 24 uur per dag, 7 dagen per week
de volgende zaken regelen:

Opening hours

• Afspraak inplannen;
• Vraag stellen via mail (e-consult);
• Herhaalmedicatie aanvragen.
Uiteraard worden bovenstaande zaken afgehandeld
op de volgende werkdag, als de praktijk weer open is.
Met uw DigiD kunt u toegang krijgen tot
MijnGezondheid.net en medgemak.

Informatie zoeken op internet

Op de praktijkwebsite: www.huisartspraktijkschoten.nl
vindt u informatie over de praktijk, kunt u een afspraak
maken of medische informatie vinden via de Menuknop
‘handige links’.
www.thuisarts.nl is een website gemaakt door het
Nederlands Huisartsen Genootschap en de Federatie van
Specialisten. U vindt hier informatie over veel ziektes,
lichamelijke klachten, onderzoeken in het ziekenhuis en
behandelingen. U kunt kijken wat u zelf met uw klacht
kan doen en wanneer het goed is de huisarts te bellen of
na een consult nog wat meer te lezen.
Twijfelt u of u naar de dokter moet? Kijk dan op de
website: www.moetiknaardedokter.nl.

The practice is open on business days from 08.00 until
17.00. You can call between 08.00 and 12.30 to make
an appointment or if you have questions.
Our lunch break is from 12.30 until 13.00. Please only
call or visit in case of emergency.

PRAKTIJKFOLDER

In the afternoon the assistant is busy and the practice
only open for urgent calls.

After hours

Evenings, night or weekends, when the practice is closed
please contact the ‘huisartsenpost’ in Haarlem (after hours
GP clinic): 023 2242526.
The huisartsenpost is reserved for medical issues that
cannot wait until the next business day.

Prescription refills

To refill your regular prescriptions, call the practice 24/7
and press 2 for instructions.

Online

You can also visit the website MijnGezondheid.net or
use the Medgemak app to make appointments, refill
your prescriptions and ask questions (e-consultation).
You must be 16 or older and use your DigiD.

Lab results

You do not need to contact the practice for results of lab
tests or X-rays, the practice will call you when the results
are ready.

Huisartspraktijk
Schoten

Huisartspraktijk
Schoten

Telephone: 023 - 537 06 98
Press 1 >
Press 2 >
Press 3 >

for urgent
for prescription refills
for assistant

Telefoon: 023 - 537 06 98
Toets 1 > voor spoed/urgent
Toets 2 > voor herhaalrecept/prescription refills
Toets 3 > voor de praktijkassistente/assistant

Rijksstraatweg 367 A
(1e verdieping Catharinahuis)
2025 DB Haarlem
www.huisartspraktijkschoten.nl
info@huisartspraktijkschoten.nl

Medewerkers van huisartspraktijk Schoten
Fenny Thoolen

Huisarts
Bignr.:
29060991301
Aanwezig: maandag, woensdag
en vrijdag

Openingstijden

De praktijk is op werkdagen geopend van 08.00-17.00 uur.
U kunt de assistente tot 12.30 uur bellen voor het maken
van afspraken en het stellen van vragen.
Tussen 12.30 - 13.00 uur is er lunchpauze. Tijdens de
lunchpauze zijn we alleen voor spoedgevallen bereikbaar.
In de middag heeft de assistente andere werkzaamheden
en kunt u alleen bellen als uw vraag niet kan wachten tot
de volgende werkdag.

Thijs van Rheenen

Spreekuur

Lia Hoetjes

De assistente vraagt naar de reden van uw telefoontje. Zij
is hiervoor opgeleid en kan goed inschatten of uw klachten
spoedeisend zijn. Heeft u meerdere klachten of wilt u een
langer gesprek, geef het dan aan bij het maken van een
afspraak, dan wordt dit ingepland.

Huisarts
Bignr.:
49916320601
Aanwezig: dinsdag en donderdag

Praktijkondersteuner GGZ
Aanwezig: maandag

Iedere werkdag is er spreekuur. Voor het spreekuur moet u
vooraf een afspraak maken. U kunt hiervoor de assistente
bellen of het zelf inplannen via MijnGezondheid.net.

Visites thuis
Bertien Faber

Praktijkondersteuner Somatiek
Aanwezig: dinsdag en woensdag
(oneven weken)

Bij verwondingen of spoedeisende klachten kunt u
op werkdagen direct naar de praktijk komen. Belt u
alstublieft eerst de praktijk op 023 - 537 06 98 en
toets 1 voordat u langskomt, dan kunnen wij alvast
rekening houden met uw komst.

Avond, nacht en weekend

Is de praktijk gesloten en heeft u dringend medische hulp
nodig, dan kunt u bellen met de Huisartsenpost Haarlem.
Bel alleen als uw klacht echt niet kan wachten tot de
volgende werkdag. Twijfelt u hierover, dan kunt u kijken
op thuisarts.nl of moetiknaardedokter.nl

Telefoonnummer van de Spoedpost:
023 - 224 25 26
Bel altijd eerst voordat u naar de spoedpost gaat en
houdt uw verzekeringsgegevens bij de hand.

Herhaalrecepten

Lokaties:

Praktijkassistente
Aanwezig: woensdag en vrijdag

Spreek eerst uw naam en geboortedatum duidelijk in.
U noemt de medicatie die u nodig heeft. U kunt uw
medicatie vanaf de volgende werkdag na 15.00 uur
ophalen bij uw apotheek.

Marloes van der Veldt

Uitslagen onderzoek

Praktijkassistente
Aanwezig: maandag, dinsdag,
donderdag en vrijdag

Bel 112 bij een levensbedreigende situatie!

Is het voor u lichamelijk niet mogelijk om naar de praktijk
te komen dan kunt u tussen 8.00 uur en 11.00 uur een
visite aanvragen. De praktijkassistente beoordeelt samen
met de huisarts of een bezoek noodzakelijk is.

Aanvraag van herhaalrecepten kan 24 uur per dag, 7 dagen
per week door de praktijk te bellen (keuzetoets 2).

Eva van der Kroon

Spoed

U wordt gebeld of krijgt bericht via Mijngezondheid.net als
er een uitslag van u bekend is. Indien u een week na het
onderzoek nog niets heeft gehoord, kunt u uiteraard de
praktijk bellen.

Spoedpost Haarlem Noord
Vondelweg 999, Haarlem

LET OP:
Spoedpost Haarlem Noord is gesloten
van 23.00 uur tot 08.00 uur.

Spoedpost Haarlem Zuid
Boerhaavelaan 22, Haarlem.

