
 

 

 

 

 

 

 

 

NIEUWSBRIEF JANUARI 2020 
 

Contract getekend voor samenwerking in nieuw gezondheidscentrum 

Samen met apotheek Voorhout, de verloskundigenpraktijk Voorhout en Marente Thuiszorg 

verhuist onze praktijk binnenkort naar een nieuw praktijkpand. 

Het pand ligt vlakbij ons huidige pand. Het adres wordt Vivaldipark 1 (aan de 

Componistenlaan). Waarschijnlijk verhuizen we rond 1 juni naar het nieuwe pand. Op onze 

website vindt u actuele informatie.  

 

 
 

We zijn heel blij met ons nieuwe pand, want: 

- De nieuwe praktijk is groter en heeft meer spreekkamers. 

- Er zijn meer parkeerplekken en het pand is beter zichtbaar. 

- Het pand is moderner en duurzamer. 

- Het pand is beter geïsoleerd voor geluid en voldoet aan de laatste normen. 

- Het pand bevindt zich op de begane grond en is daardoor beter toegankelijk. 

- U kunt voortaan bij de apotheek gelijk uw medicijnen meenemen 



Vakanties 

In 2020 zal onze praktijk de volgende periodes gesloten zijn i.v.m. vakanties: 

23 t/m 27 maart 2020 

25 t/m 29 mei 2020 

13 t/m 31 juli 2020 

5 t/m 9 oktober 2020 

Dokter Schinkelshoek neemt gedurende deze periodes weer voor ons waar. U kunt zijn 

praktijk bereiken op telefoonnummer 0252-222910. 

 

Bereikbaarheid praktijk 

Om de wachttijden in de praktijk te verminderen en onze bereikbaarheid te verbeteren 

willen we u vragen met de volgende tijden en afspraken rekening te houden: 

Inloopspreekuur: 08.00 uur tot 08.45 uur, bedoeld voor korte vragen, maximaal 7 patiënten 
Afspraken maken, visites aanvragen en andere vragen: Graag voor 11.00 uur, na 11.00 uur 

zijn de assistentes bezig met laboratoriumwerk, kleine verrichtingen en hun spreekuur. Als 

de assistentes bezig zijn kan het zijn dat u langer moet wachten of later terug moet bellen. 

NB voor dringende vragen kunt u altijd terecht via de spoedlijn! 

Op dinsdagmiddag zijn we wel open, maar plannen we geen spreekuur bij de huisarts. De 

artsen kunnen dan uitgebreide visites en andere werkzaamheden doen. Ze zijn wel 

beschikbaar voor spoedklachten. De overige dagen is er ’s middags wel een spreekuur. 

Medicatie bestellen: maakt u al gebruik van de herhaalservice van de apotheek? Dan hoeft u 

niet iedere 3 maanden te bellen voor herhaalrecepten. 

 

Huisartsenpost Duin-& Bollenstreek 

Buiten kantooruren kunt u voor dringende klachten die niet kunnen wachten tot de 

volgende werkdag terecht bij de Huisartsenspoedpost. Als u twijfelt over de mate van spoed 

dan kunt u op de website van de Huisartsenpost  gegevens over uw klacht invoeren, en een 

advies krijgen over al dan niet bellen met de Huisartsenpost, met een behandeladvies. 

U vindt de website op: https://huisartsenpostduinenbollenstreek.nl. 

U kunt ook informatie over uw klachten vinden op www.thuisarts.nl.  

 

We wensen u een goede en gezonde winter! 

 

Dick Koster en Carla Juffermans, huisartsen 
Margret Remmig en Sonja van der Marel, doktersassistentes 
Marja Rorije, Margot van der Salm en Lianne  van Dam, 
praktijkondersteuners/verpleegkundigen 
 
 
Ravellaan 72 B     
2215LZ Voorhout     
0252-222446, spoed toets 1 
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www.huisartsenpraktijkhooghkamer.nl 
info@huisartsenpraktijkhooghkamer.nl 
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