Praktijkinformatie
H.S. Neerken, A.G van Zijl, L.J. Neeskens
Praktijknummer
: 030 - 688 24 00
Spoed tijdens kantooruren
: 030 - 688 24 00 optie 1

R.K. Petrov, C.J.M. Bomers, H. Oosterhuis
Praktijknummer
: 030 - 688 39 39
Spoed tijdens kantooruren
: 030 - 688 39 39, optie 1

Spoed Avond, Nacht, Weekend, Huisartsenpost Nieuwegein: 088 - 130 96 60
Levensbedreigende situatie: 112
Marinus Vermeerplein 2, 3402 HZ IJsselstein
Herhaalrecepten, eConsult en online afspraken maken via onze eigen praktijkwebsite: www.ijsselveld.praktijkinfo.nl
Onze praktijken
De praktijken zijn gevestigd in het multifunctionele centrum
Sterrenwacht aan het Marinus Vermeerplein. De praktijken werken samen, maar zijn voor de patiënten gescheiden om zoveel
mogelijk het persoonlijk contact met de eigen huisarts te behouden. Wij werken nauw samen met de andere huisartspraktijken
van HZIJ. In het pand zijn andere disciplines aanwezig, zoals fysiotherapie, huidtherapie, diëtiek, en een eerstelijnspsychologenpraktijk. Er is een prikpunt van Saltro dat elke ochtend van 89.30u geopend is. Wij streven ernaar om laagdrempelige zorg te
leveren dicht bij de mensen.
Openingstijden
De praktijken zijn iedere werkdag geopend van 8.00 -17.00 uur.
U kunt met ons contact opnemen voor het maken van afspraken, aanvragen van visites, opvragen van uitslagen en voor alle
overige medische zaken. Wij maken u er graag op attent dat een
aantal zaken ook goed via de beveiligde omgeving van onze
website te regelen zijn. Bijvoorbeeld: opvragen van uitslagen
(eConsult), regelen van administratieve zaken/vragen
(contactformulier).
Bereikbaarheid Avond, Nacht, Weekend
U belt dan met de Huisartsenpost Nieuwegein. U kunt contact
met hen zoeken betreffende zaken die niet tot de eerstkomende werkdag kunnen wachten ten aanzien van medische zorg.
Houd u uw verzekeringsgegevens bij de hand als u met hen contact opneemt. Het adres is: Huisartsenpost Nieuwegein, Koekoekslaan 1, 3435 CM Nieuwegein. Tel: 088 - 130 96 60.

Betrouwbare website: Thuisarts.nl
Op deze website treft u betrouwbare informatie over gezondheid en ziekte bij vragen en klachten thuis en voor, tijdens en na
uw bezoek aan uw huisarts. Op onze website is een link naar de
website geplaatst.
Herhaalrecepten aanvragen
U kunt herhaalrecepten aanvragen door:
 De lege verpakkingen voorzien van etiket af te geven op de
praktijk in de daarvoor bestemde box in de hal.
 Gebruik te maken van de herhaalservice op onze website.
Herhaalrecepten voor 10.00 uur besteld liggen de volgende werkdag na 12.00 uur klaar bij uw apotheek.
In samenwerking met uw apotheek kunnen wij ervoor zorgen dat
de medicijnen die u dagelijks moet innemen iedere 3 maanden
standaard voor u klaar staan bij uw apotheek. Vraag uw apotheek om meer informatie als u van deze gratis service gebruik
wilt maken.
Praktijkondersteuners
Wij hebben praktijkondersteuners in dienst die spreekuren verzorgen voor bepaalde groepen patiënten, zoals mensen met diabetes (suikerziekte), verhoogde bloeddruk, verhoogd cholesterol
en astma/copd. Zij verzorgen de jaarcontroles en werken nauw
samen met de huisartsen en de assistentes. Ter ondersteuning
van de psychische zorg hebben wij ook praktijkondersteuners in
dienst. Uw huisarts kan u naar hen verwijzen. Een afspraak bij de
praktijkondersteuner wordt via de assistente gemaakt.

Spreekuren
Wanneer u een afspraak wilt maken, stelt de assistente u enkele
vragen om in te schatten hoe dringend de afspraak is en om het
spreekuur goed te plannen. Bij veelvoorkomende klachten kan
de assistent u een behandeladvies geven. Zij is hiertoe opgeleid.

Aandacht voor de oudere patiënt
Onze ouderenconsulente kan op allerlei terreinen helpen om het
thuis wonen zo veilig een aangenaam mogelijk te maken. Zij is
deskundig op veel thema’s.

Een afspraak die niet tenminste 24 uur van tevoren is afgezegd
wordt in rekening gebracht. Uw zorgverzekeraar zal dit niet vergoeden.

Website
Neemt u vooral een kijkje op onze website. U zult daar veel
interessante en praktische informatie vinden over onze praktijk
alsmede betrouwbare gezondheidsinformatie, nieuwsberichten
en uitleg over bijvoorbeeld vergoedingen. De website wordt
regelmatig aangevuld met nieuwe relevante informatie.

Visite aanvragen
Indien u te ziek, (tijdelijk) gehandicapt of slecht ter been bent
kunt u een visite aanvragen. U kunt hiervoor onze praktijk bellen
tussen 8.00 - 10.00 uur. Het huisbezoek is niet bedoeld voor
mensen die geen tijd of geen vervoer hebben om naar het gewone spreekuur te komen.

www.ijsselveld.praktijkinfo.nl
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