
Medewerkers 
 
 Mw. Geertje van Soest, huisarts 

Aanwezig op ma-di-woe-do-vrij 
 
 Mw. Marianne van Gils, POH-s 

Aanwezig op woe 
 
 Mw. Yildiz Tanli, assistente 

Aanwezig op di-woe-do-vrij 
 
 Mw. Sewan Muradian, assistente 

Aanwezig op ma-do 
 
Daarnaast werken in het centrum een  
POH-GGZ, diëtiste, fysiotherapeut, 
verloskundige, consulent seksuele 
gezondheid, psycholoog en Medinello. 
 
Ook kunt u bij ons terecht voor uw  
reisadvies en rijbewijskeuring.  
 
De apotheek bevindt zich aan de over- 
zijde van de kruising. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
www.HaarlemSamenGezond.nl 

Bereikbaarheid 
 
Wij doen ons uiterste best om telefonisch zo 
goed mogelijk bereikbaar te zijn. 
 
Op werkdagen van 08:00-17:00 uur belt u:   
 

023- 200 1920 
 

u komt dan in een keuzemenu. 
Bij spoed kiest u optie 1 
 
 
Voor  spoedgevallen buiten praktijkuren en 
in het weekend belt u de Spoedpost 
(huisartsenpost): 
 

023- 224 25 26 
 
In levensbedreigende situaties belt u: 
 

112 
 
 

Medische informatie  
 
Voor betrouwbare en onafhankelijke 
informatie over gezondheid en ziekte kunt u 
ook terecht op : www.thuisarts.nl en 
www.moetiknaardedokter.nl 
Kijk ook op onze website voor meer 
informatie en handige formulieren die wij 
gebruiken.  
 
www.HaarlemSamenGezond.nl 

Huisartsenpraktijk  
Haarlem Samen Gezond 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Praktijkinformatie Folder 
 
 

Rijkstraatweg 56 zwart 
2022 DB Haarlem 

Telefoon: 023-200 1920 
 
 
 

www.HaarlemSamenGezond.nl 



Spreekuur op afspraak 

 
Wij houden elke werkdag spreekuur volgens 
afspraak. In principe wordt er per afspraak 
15 minuten ingepland. Heeft u twee klachten 
of vragen of komt u voor een langer gesprek? 
Geeft u dit dan aan bij het maken van de 
afspraak, we kunnen er dan rekening mee 
houden in onze agenda. 
 
U kunt voor een afspraak de praktijk bellen 
op werkdagen tussen 08:00-12:30 en 
13:00-17:00 uur. Voor een goede 
agendaplanning vragen wij u bij voorkeur in 
de ochtend te bellen.  Daarnaast kunt u ook 
gebruik maken van onze website om zelf 
online een afspraak te maken. Dit doet u via 
het tabblad Mijn Gezondheid.  
 
Bij het maken van een afspraak zal de 
assistente vragen naar de reden van uw 
contact.  Dit is nodig om een zo goed 
mogelijke inschatting te maken van de 
spoedeisendheid van uw klachten. De 
assistente is hiertoe opgeleid en, net als de 
huisarts, verplicht om vertrouwelijk met uw 
informatie om te gaan. 
 

e- Diensten 
 
Op onze website onder het tabblad Mijn 
Gezondheid bieden wij u de mogelijkheid tot 
online afspraak inplannen, herhaalrecepten 
aanvragen, e- consult, inzage in uw 
labuitslagen en in uw medisch dossier. 
 

Telefonisch spreekuur   
 
Dagelijks heeft u de mogelijkheid uw huisarts 
te spreken tijdens het telefonisch spreekuur. 
Dit spreekuur is bedoeld voor eenvoudige 
vragen en uitslagen, zoals bloedonderzoek en 
röntgenfoto’s.  
Heeft u uitgebreidere vragen? Maak dan een 
afspraak op het spreekuur. 
Wij hanteren een terugbel spreekuur. Wilt 
u gebeld worden door de dokter? Geef dit 
dan voor 11.00 uur door aan de assistente. 
Zij zal u dan een tijdstip doorgeven waarop u 
bij benadering wordt teruggebeld.  
Zorgt u dat u het juiste telefoonnummer 
doorgeeft? 
 

Visites aan huis 
 
Wanneer het om medische redenen niet 
mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, 
dan kan de huisarts u ook thuis bezoeken. De 
assistente beoordeelt,  eventueel samen met 
de huisarts, of er een huisbezoek wordt 
afgelegd. 
Visites zijn niet bedoeld voor patiënten die 
geen tijd of vervoer hebben om naar de 
praktijk te komen! 
In de praktijk zijn de mogelijkheden voor 
onderzoek en behandeling beter. 
Wilt u een huisbezoek aanvragen, bel dan bij 
voorkeur in de ochtend omdat de visites zo 
veel mogelijk tussen de middag gereden 
worden. 

 

Herhaalrecepten 
 
Herhaalrecepten kunnen worden 
ingesproken op het telefoonnummer van de 
praktijk via het keuzemenu. Recepten 
ingesproken voor 12:00 uur, kunt u de 
volgende dag ophalen bij uw apotheek.  
Ook heeft u de mogelijkheid om uw recepten 
via het tabblad Mijn Gezondheid op onze 
website aan te vragen, deze medicatie zal dan 
twee dagen  later klaarliggen bij uw 
apotheek.  
 

Overige spreekuren 
 
U kunt, op afspraak, bij onze assistentes 
terecht voor kleine verrichtingen zoals o.a. 
urine nakijken, bloeddruk meting, uitstrijkjes 
maken, oren uitspuiten, wratten aanstippen, 
hechtingen verwijderen, wonden verzorgen. 
Urine graag voor 12:00 uur (gekoeld) 
brengen. 

 
Praktijkondersteuner 
 
Onze praktijkondersteuner is opgeleid om op 
haar spreekuur patiënten te zien met 
chronische aandoeningen zoals onder andere 
diabetes, COPD en hart- en vaatziekten. Zij 
doet de begeleiding, controle en behandeling, 
in samenspraak met uw huisarts. Ook voor 
stoppen met roken begeleiding bent u bij 
haar aan het juiste adres. 
 
 


