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HuisartsenZorg Groeneweg 

Vanaf begin van dit jaar zijn de huisartspraktijken van dokter van Andel en dokter Jol onder één naam verder gegaan. 
Voor u verandert er niets. U houdt uw eigen vaste huisarts en uw eigen telefoonnummer. We werken (achter de 
schermen) als één team om te zorgen dat de continuïteit van uw zorg goed geregeld is.                                       

HuisartsenZorg is in onze ogen Teamzorg. Daarom stellen we graag ons team aan u voor.  

 

Vaste huisartsen    Dhr. A. Van Andel  (spreekuur op woensdag t/m vrijdag)  

Mevr. M.A. Schoevers  (maandag en dinsdag) 

 

Mevr. J.G.M. Jol   (spreekuur op maandagochtend, donderdag, vrijdag) 

Mevr. S. Otte   (maandag t/m woensdag) 

 

Dokter van Andel en dokter Jol hebben ook neventaken waardoor zij niet alle dagen spreekuur doen.   

 

Assistentes    Betty, Marije, Carmen 

Praktijkondersteuners   Marie-José van der Linde   Diabetes/COPD/hypertensie/ouderenzorg  

     Dick den Boer    GGZ (Geestelijke gezondheidzorg)  

Huisarts in Opleiding   Mevrouw Erpelinck   (1 september 2015 t/m 31 augustus 2016)  

Verpleegkundig Specialist in Opleiding Mevrouw van Elck   (1 september 2015 t/m 31 augustus 2017)  

Praktijkmanager    Mevrouw Davidse 

Financiële administratie   Mevrouw de Heus 

 

Onze website is     www.huisartsenzorggroeneweg.nl  

 

 

Huisvesting 

Zoals u heeft kunnen lezen gaan dokter Kiès en dokter van der Poorte vanaf 14 december werken vanuit hun praktijk aan de 
Europalaan. In de huisartsenzorg is veel veranderd en hebben we voor alle taken meer personeel en meer ruimte nodig. Op deze 
manier kan iedereen met voldoende ruimte de juiste zorg leveren. De apotheek komt ook aan de Europalaan.  

 

Op vrijdag 11 december vindt hun verhuizing plaats. Dat kan mogelijk voor overlast zorgen. We zullen ons 
best doen om ervoor te zorgen dat u er zo min mogelijk hinder van ondervindt. We hopen op uw begrip.  

 

In de week van maandag 14 tot vrijdag 18 december zal de praktijk van binnen geverfd worden. We proberen te zorgen dat u 
ook hier zo min mogelijk last van heeft. Op dinsdag 15 december zullen de spoedgevallen door huisartsen in Heelsum worden 
opgevangen. Van 19 tot en met 26 december is de praktijk gesloten i.v.m. kerstvakantie (zie ook verder bij “Vakanties”) 
  

http://www.huisartsenzorggroeneweg.nl/
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Het is de bedoeling dat wij op ons vertrouwde adres aan de Groeneweg 46 blijven. Daarbij komen ook een aantal andere 
zorgverleners bij ons in het pand.  

Nieuwe zorgverleners 

Bij ons aan de Groeneweg 46 in Renkum komen per 1 januari 2016 ook:  

Thuiszorgorganisatie Buurtzorg 

SHO: Centrum voor medische diagnostiek (bloedprikken, echo’s maken)  

Verloskundigenpraktijk Goed Begin 

Podotherapie Rondom  

Psychotherapie praktijk Scharwächter 

Praktijk voor Logopedie 

Diëtisten Voeding in de praktijk 

We hopen u hiermee dichterbij huis meer service en zorg te bieden.  

 

Bloedprikken 

Vanaf 1 januari 2016 komt de organisatie SHO (Medisch Centrum voor Diagnostiek) bloedprikken en echo’s maken in ons pand. 
Het formulier ziet er iets anders uit en er komt een andere prikzuster. Verder verandert er niets! Er kan zowel voor de 
ziekenhuizen ZGV in Ede als het Rijnstate in Arnhem bloed geprikt worden. Ook komen ze bij u thuis prikken als dit nodig is.       
De priktijden worden uitgebreid. Daarnaast kunnen zij (met verwijzing van de huisarts) op maandagmiddag echo’s maken.  

 

Priktijden   Bloedprikken  Echo (op indicatie) 

Maandag  07:30 – 09:30 uur 13:00 – 17:00 uur 

Dinsdag    09:45 – 10:45 uur 

Woensdag   07:30 – 09:30 uur 

Donderdag   07:30 – 09:30 uur 

Vrijdag   07:30 – 11:00 uur 

 

Vakanties huisartsen en praktijk 

In het komende jaar zal de praktijk tweemaal 1 week gesloten zijn in verband met vakantie. Dit betekent, dat de balie niet 
bemand is en u in die week in de Huisartsenpraktijk in Heelsum geholpen kunt worden.  

De overige weken zullen de 4 eigen, vaste huisartsen in de praktijk aanwezig zijn en vakanties voor elkaar opvangen. We zullen u 
zoveel mogelijk ruim van te voren inlichten over de afwezigheid van de huisartsen. Houdt hiervoor ook onze website in de gaten 
voor actuele informatie!   

Onze website is www.huisartsenzorggroeneweg.nl 

Herhaalrecepten bij vakanties 

In de week (van 19 tot 26 december) dat de praktijk gesloten is kunt u rechtstreeks naar de apotheek om uw recepten te 
herhalen als u echt geen medicijnen meer heeft. De verwerking duurt, net als bij normale herhaalrecepten, 2 werkdagen.                                                                                                                                         
We willen u echter dringend verzoeken om uw normale herhaalrecepten op tijd en uiterlijk op 18 december of ná 28 december 
bij ons aan te leveren.  

 

http://www.huisartsenzorggroeneweg.nl/
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19 t/m 26 december 2015   Praktijk gesloten  

Voor zorg die niet kan wachten tot 28 december kunt u terecht bij Huisartsen in Heelsum:  

Mevr. J.G.M. Louwers en dhr. B. Boon 

Prins Bernardlaan 1A te Heelsum   

Telefoon 0317 – 313322 

Voor spoed 0317 – 317272 

 

Herhaalrecepten graag vóór 18 december of ná 28 december aanleveren. Indien u echt tekort aan medicatie heeft kunt in die 
week ook rechtstreeks bij de apotheek terecht. De verwerkingstijd is – net als bij normale herhaalrecepten – 2 werkdagen.  

 

30 april t/m 7 mei 2016     Praktijk gesloten 

Voor zorg die niet kan wachten tot 9 mei kunt u terecht bij Huisartsen in Heelsum:  

Mevr. J.G.M. Louwers en dhr. B. Boon 

Prins Bernardlaan 1A te Heelsum   

Telefoon 0317 – 313322 

Voor spoed 0317 – 317272 

 

Herhaalrecepten graag vóór 29 april of ná 9 mei aanleveren. Indien u echt tekort aan medicatie heeft kunt in die week ook 
rechtstreeks bij de apotheek terecht. De verwerkingstijd is – net als bij normale herhaalrecepten – 2 werkdagen.  

 

 

Zomervakantie 2016 

 27 juli t/m 17 augustus  Dokter van Andel en dokter Jol vakantie. Dokter Schoevers en dokter Otte aanwezig! 

 14 aug t/m 3 september Dokter Otte vakantie 

 

 

 


