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HuisartsenZorg Groeneweg 

Vaste huisartsen   Dhr. A. Van Andel  spreekuur op dinsdag t/m vrijdag 

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

Vast meewerkend huisarts:   Mevr. S. Otte   maandag, dinsdag en woensdag 

 

Overige personeelsinformatie 

Huisarts in opleiding 

Tot 1 december 2017 is mevr. T. Reinards bij ons werkzaam. Zij heeft het eerste jaar van de opleiding tot huisarts voltooid.  

Vanaf 13 januari 2018 start mevr. L. Schellenbach. Zij zit in het laatste jaar van haar opleiding tot huisarts. Ze wordt door dhr. 
Van Andel begeleid in samenwerking met het Radboud UMC Nijmegen. 

Verpleegkundig specialist (VS) 

Mevr. van Elck werkt als VS in onze praktijk en richt zich o.a. op ‘kleine kwalen’. U kunt daarbij bijvoorbeeld denken aan klachten 
van het bewegingsapparaat, hoestklachten, vlekjes, wonden en oorpijn. Zij werkt op maandag, donderdag en vrijdag.  

Praktijkondersteuner  

Sinds 1 november werkt mevrouw I. van den Dolder bij ons op woensdag als praktijkondersteuner. Zij begeleidt o.a. mensen met 
hypertensie en diabetes mellitus.  

Co-assistenten 

In november t/m januari 2018 lopen er 2 co-assistenten stage bij ons in de praktijk. Zij zijn in opleiding tot arts en leren bij ons, 
wat een huisarts doet. Het is heel leerzaam voor hen om mee te kunnen kijken. Mocht u hier bezwaar tegen hebben, mag u dit 
altijd kenbaar maken.  

Assistentes 

Van onze vaste assistentes (Betty, Carmen, Marije en Rianne) gaat Carmen van december tot april een prachtige reis maken. 
Haar plek wordt opgevangen door medisch studenten die u zo goed mogelijk zullen helpen. In april zien we Carmen graag weer 
terug en we hopen dat ze een prachtige ervaring op gaat doen!  

Praktijkmanager 

Sinds januari 2015 is mevr. L. Davidse bij ons werkzaam als praktijkmanager. Zij heeft per 1 januari 2018 een andere baan en 
gaat ons helaas verlaten. Wij gaan op zoek naar een andere manager en wensen haar het allerbeste in de nieuwe baan.  

 

Vakanties huisartsen en sluiting praktijk     

25 december 2017  t/ m 29 december 2018  *Praktijk gesloten ivm Kerstvakantie 

*Alleen voor zorg die écht niet kan wachten tot onze praktijk weer is geopend, kunt u terecht bij Huisartsen in Heelsum: 

Mevr. J.G.M. Louwers en dhr. B. Boon   Prins Bernhardlaan 1A te Heelsum.  

Tel: 0317 – 313322  Bij spoed kies 1 

Herhaalrecepten bij vakanties 

In de vakanties kunt u rechtstreeks naar de apotheek om uw recepten te herhalen, alleen als u echt geen medicijnen meer heeft. 
De verwerking duurt 2 werkdagen. We willen u echter dringend verzoeken om uw normale herhaalrecepten op tijd en uiterlijk 2 
dagen vóór de sluiting bij ons aan te leveren. Zo kunnen wij zelf zo goed mogelijk overzicht houden over uw medicatie. Herhalen 
kan niet via de website, omdat wij er niet zijn om de website te beheren.  
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Griepvaccinaties 

De griepvaccinaties zijn goed verlopen! De komende weken worden de laatste mensen aan huis geprikt.  

Consult / Tel.spreekuur/Ziekenhuisopname 

Consult: Voor het maken van een afspraak (consult) kunt u terecht bij onze assistenten. Houdt u er rekening mee dat er voor 

een consult 10 minuten wordt gepland. Heeft u meerdere klachten, maakt u dan een afspraak voor een dubbel consult (20 

minuten) zodat u meer tijd heeft om de klachten met uw arts te bespreken. 

Telefonisch spreekuur: Als u een vraag heeft waar de assistente u niet bij kan helpen, kunt u worden teruggebeld door de 

huisarts. De assistente noteert dan uw telefoonnummer en de vraag. We streven ernaar dat de huisarts u dezelfde dag 

terugbelt.  

Ziekenhuisopname: Wanneer u bent opgenomen in het ziekenhuis valt u onder de verantwoordelijkheid van de specialist en is 

er geen zorg van uw huisarts. Indien u het op prijs stelt om contact te hebben met uw huisarts vragen wij u om dit kenbaar te 

maken bij de assistente. Dit geldt ook voor contact na uw ontslag uit het ziekenhuis. Wij zijn niet altijd meteen op de hoogte, 

maar willen uiteraard graag voor u beschikbaar zijn.  

Bandopnames: Sinds deze maand worden de telefoongesprekken opgenomen voor leer- en onderwijs doeleinden. Dit is 

ingesteld om de communicatie nog verder te verbeteren.  

Patiënt Portaal 

Op onze website www.huisartsenzorggroeneweg.nl kunt u 24 uur per dag gemakkelijk en snel online afspraken bij uw arts 

maken en medicatie aanvragen. Met uw eigen account logt u veilig in en hoeft u niet elke keer opnieuw uw gegevens in te 

voeren. Informatie over het gebruik van dit portaal (zoals inloggen, gebruiksinstructie en dergelijke) kunt u terugvinden op onze 

website www.huisartsenzorggroeneweg.nl /homepage/Handleiding Patiënt Portaal. 

Uw Zorg Online app   

Vanaf 1 juli 2017 kunt u met ‘Uw Zorg Online’ app herhaalrecepten aanvragen, vragen stellen en afspraken maken. De app is 

voor u te downloaden voor de tablet of smartphone. Met deze app kunt u nog makkelijker gebruik maken van onze online 

diensten. De app is aangesloten op uw huidig patiëntportaal (de koppeling met uw HIS). Op www.uwzorgonline.nl vindt u meer 

informatie. De app is te downloaden in Google Play en Apple App Store. 

Praktijkaccreditatie 

Sinds  juni 2014 is onze huisartsenpraktijk geaccrediteerd door het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG). Dit is een 
kwaliteitskeurmerk, dat gegeven wordt aan praktijken die aantoonbaar werken aan het verlenen van de best mogelijke zorg en 
aan een kwalitatief goede praktijkvoering. Dinsdag 20 juni j.l. zijn we geauditeerd en weer glansrijk geslaagd! 

Overige zorgverleners  

In ons pand zijn meerdere zorgverleners aanwezig. Dit zijn onder andere Buurtzorg, Psychotherapiepraktijk Scharwachter, 

praktijk voor Logopedie, Podotherapie Rondom, SHO voor lab/echo, Diëtiste Voeding in de praktijk, Verloskundigen ’t 

Geboortehuys, Fysiotherapie Koenders, Opgroeiconsult, Sonozorg voor echo’s. Zie ook onze website.  

 

http://www.huisartsenzorggroeneweg.nl/
http://www.huisartsenzorggroeneweg.nl/
http://www.uwzorgonline.nl/

