HUISARTSEN:
Mw. L.T.M Veldhuis
Mw. I. Blom
Cartesiusstraat 2
3817XP Amersfoort
Tel: 033-4328960
Huisartsen
Spoed: 033-7200911
Email: praktijk@veldhuisblom.nl
www.huisartsenpraktijkveldhuisblom.nl
www.gezondheidscentrumcartesius.nl

SPREEKUUR PRAKTIJKASSISTENTE
Bloeddrukmeting, oren uitspuiten, bloedsuiker meting, uitstrijkjes, injecties,
wondverzorging, zwachtelen, urine-onderzoek, longfunctie-onderzoek, wratten
behandelen en hechtingen verwijderen

Veldhuis & Blom

Avond Nacht en Weekend: Primair Huisartsenpost Amersfoort
Maatweg 3 (bij Meander Ziekenhuis) Amersfoort Tel: 0900-3311233
VOOR LEVENSBEDREIGENDE SPOED BEL 112
MEDEWERKERS
Huisartsen
Mw. L.T.M. Veldhuis
Mw. I. Blom
Praktijkassistentes
Annemieke Jongejan
Elsbeth Nijland

Praktijkondersteuner Somatiek
Claudia Koller
Praktijkondersteuner GGZ
Henriëtte Luikens

OPENINGSTIJDEN
Maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur.
SPREEKUUR OP AFSPRAAK
Mw. L.T.M Veldhuis dinsdag, woensdag en vrijdag.
Mw. I. Blom maandag, dinsdagochtend, woensdagochtend en donderdag.
Ochtendspreekuur: 7.30-8.00 uur op dinsdag en woensdag.
Avondspreekuur: 17.00-18.00 uur op donderdag.
TELEFONISCH SPREEKUUR Dagelijks van 12.00 tot 12.30 uur.
HUISBEZOEK
Indien u om medische redenen niet naar de praktijk kunt komen, dan kan de
huisarts u thuis bezoeken

SPREEKUUR PRAKTIJKONDERSTEUNERS
Praktijkondersteuner somatiek: patiënten met COPD, diabetes mellitus,
hypertensie, stoppen met roken en kwetsbare ouderen.
Praktijkondersteuners GGZ: patiënten met psychische klachten zoals b.v.
angstklachten, stress/spanningsklachten of somberheid.
HERHAALRECEPTEN
Via receptenlijn: 033-4328960 toets 2.
Of via het patiëntenportaal op de website.
Bij een aanvraag hebben wij de volgende gegevens nodig:
1. uw naam, geboortedatum en adres.
2. de naam van het medicijn, de sterkte en hoe vaak u het gebruikt.
3. de naam van de apotheek waar u de medicijnen wilt ophalen.
PATIENTENPORTAAL
U kunt inloggen op het patiëntenportaal via onze website. Hier kunt u online een
afspraak maken, herhaalrecepten bestellen of een e-consult aanvragen. U kunt
hiervoor een inlogcode aanvragen en dient u zich eenmalig te legitimeren aan de
balie.
VAKANTIE EN NASCHOLING
Indien de praktijk gesloten is vanwege vakantie of nascholing dan kunt u op
werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur terecht bij: Huisartsenpraktijk Valk/Meijer, ook
gevestigd in Gezondheidscentrum Cartesius, Tel: 033-4615412.

Geaccrediteerde praktijk.
De praktijk is geaccrediteerd door het Nederlands
Huisartsen Genootschap (NHG). Dat betekent dat de
praktijk voldoet aan kwaliteitscriteria, goede
bereikbaarheid (b.v. géén antwoordapparaten), en extra
vroege of late spreekuurtijden.

