Praktijktijden
De praktijk is op werkdagen geopend van
8.00-17.00 uur.
Huisartsenpost
‘s Avonds, ’s nachts en in het weekend kunt u,
uitsluitend voor spoedgevallen contact opnemen
met de huisartsenpost.

Telefoonnummer: 0299 - 31 32 33

Patiëntenportaal
U kunt via het online patiëntenportaal uw medische
gegevens inzien. Ook kunt u hier medicijnen
aanvragen, e-mail consulten hebben met de
huisarts en foto’s versturen.
We merken dat veel mensen moeite hebben met
de digitalisering en wij willen u graag helpen bij
het aanmaken van het account of het werken met
het patiëntenportaal. Neem hiervoor contact op
met de assistente.

De praktijk zal wegens de verhuizing op vrijdag
26 maart gesloten zijn. Wij zijn die dag alleen bereikbaar voor
spoed op ons telefoonnummer 0299-667507.
Voor noodgevallen kunt u die dag terecht bij de
Huisartsenpraktijk Landauer via eerder genoemde
telefoonnummer.

Belangrijke
informatie
van uw huisarts.

Huisartsenpraktijk de Graeff
De Graeffweg 72
1446 BK Purmerend
Telefoon: 0299 - 66 75 07
www.huisartsenpraktijkdegraeff.nl

Belangrijke informatie
van uw huisarts.
Met deze patiëntenfolder willen wij u als
patiënt van Huisartsenpraktijk Overlander
graag informeren over onze naderende
verhuizing en naamswijziging.
Vanaf 29 maart 2021 zijn wij namelijk te vinden
op ons nieuwe adres aan de Graeffweg 72
en gaan wij verder onder de naam
Huisartsenpraktijk de Graeff.
Onze praktijk aan de Overlanderstraat zal dan
ophouden te bestaan. We kijken er naar uit u
te verwelkomen in ons nieuwe Centrum!
Onze praktijk bevindt zich op de
eerste verdieping.
Wij blijven verder de zorg leveren zoals u van
ons gewend bent. Voor de verdere
praktijkinformatie verwijzen we u graag
naar deze folder of naar onze website
www.huisartsenpraktijkdegraeff.nl

Afspraken maken
Het spreekuur is uitsluitend op afspraak. Een
afspraak maken voor het spreekuur kan telefonisch
van 8.00 – 17.00 uur. Voor het aanvragen van
visites kunt u het beste tussen 8.00 – 12.00 uur
bellen.
Huisartsen:
Helgard Neumann
Stephan Aal
Janneke Koehoorn
Stefan Post
Meta van Spiegel (huisarts zonder eigen praktijk)
Assistentes:
Heleen de Vré
Lisette de Hart
Els Piet
Daniëlle Goeman
Anja de Kock
Praktijkondersteuning:
Kim Bruins
Yvonne van Diepen

Wil Visser
Marlies op den Kelder
Nicolette Eschauzier
Lisa Koomen

Marlies op den Kelder
Naomi van Ingen

Zij richten zich op specifieke patiëntengroepen
zoals ouderen, mensen met suikerziekte, astma en
COPD en stoppen met roken.
Praktijkondersteuning GGZ en GGZ jeugd:
Marchien de Beij		
Fatmanur Acar
Zij behandelen mensen/kinderen met psychische
problemen na verwijzing door de huisarts.

Recepten
Recepten kunt u op verschillende manieren
aanvragen.
• via uw
Zorgonline app
(zie onze website)
• v ia de apotheek: online via de app Medgemak of
www.mijngezondheid.net
• of via de herhaalreceptenlijn
EHBO
Twee van onze assistentes Lisette de Hart en
Lisa Koomen zijn ervaren doktersassistentes die
opgeleid zijn om klein letsel en veel voorkomende
klachten te beoordelen en te behandelen.
Voor EHBO kunt u altijd bij ons terecht. Het is
fijn als u van tevoren even belt.
Urine’s inleveren
Bij blaasklachten kunt u na telefonische
aanmelding uw ochtendurine inleveren bij de
assistente voor 9.30 uur.

