Recepten / verwijskaarten / e.d.

Zo vindt u ons

Recepten kunt u bij de assistente aanvragen tussen
08.00 – 10.30 uur. Wij zorgen er voor, dat het recept
BROERSVEST

aan uw apotheek doorgegeven wordt, zodat u het
daar na 15.00 uur kunt afhalen. Voor verwijskaar-
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K. SINGELSTRAAT

ANWB

beeld vakantie, nascholing, ziekte e.d. wordt voor
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Tijdens afwezigheid van uw huisarts door bijvoor-
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ten e.d. kunt u ook tussen 08.00 – 10.30 uur bellen.

*Apotheek CI Jansen

S.A.E. Gonesh, huisarts

ROTTERDAMSEDIJK

huisarts. U kunt hiervoor bellen met de boodschappendienst, 010 - 420 66 11.

Praktijkinformatie
zo vindt u ons
De praktijk is goed bereikbaar met het openbaar
vervoer.
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Tram 21 en 23 Uitstappen bij halte Koemarkt,

Huisarts
S.A.E. Gonesh

Broersvest, Rotterdamsedijk
Bus 51,52 en 126 Uitstappen bij halte
Boerhaavelaan
Bus 53,54 en 57 Uitstappen bij halte Kamerlingh
Onneslaan, Koemarkt (Broersvest),
Rotterdamsedijk of Station Schiedam Centrum
Metro Uitstappen bij metrostation Schiedam
Centrum

Swammerdamsingel 23- C
3112 RE Schiedam
Telefoon: (010) 426 83 57
www.swammerdam.nl

Telefoonnummer

Via dit nummer wordt u vóór 17.00 uur direct te

Assistente

S.A.E. Gonesh: 010 - 426 83 57

woord gestaan. Nogmaals, belt u dit nummer

Behalve u te woord staan aan de telefoon en aan

alleen voor zeer dringende medische hulp.

de receptie heeft onze assistente nog andere
werkzaamheden, zoals bloeddrukcontroles,

Bellen

‘s Avonds, ‘s nachts en in het weekend kunt u,

uitstrijkjes e.d. Daarom kan de receptie niet de

U kunt dit nummer bellen voor het maken van

uitsluitend voor spoedgevallen welke niet tot de

gehele dag open zijn en is het belangrijk dat u

afspraken, het aanvragen van recepten, verwijs-

volgende werkdag kunnen wachten, bellen met de

zich aan de vaste tijden houdt. (08.00 – 11.00)

kaarten e.d.

Centrale Huisartsen Post (CHP)
telefoon 010 - 249 39 39.

Telefonisch spreekuur

08.00 – 10.30 uur

Tussen 12.00 – 12.45 uur kunt u bellen voor korte

voor recepten, verwijskaarten, uitslagen e.d.

Afspraakspreekuur

adviezen, uitslagen e.d. U krijgt dan direct de

12.00 – 12.45 uur

U kunt uitsluitend terecht volgens afspraak.

huisarts te spreken. Ook kunt u met de assisten-

voor het telefonisch spreekuur van de huisarts.

Afspraken kunt u iedere werkdag tussen 08.00 –

te afspreken, dat de arts u zo nodig terugbelt.

10.00 uur maken. In verband met de planning van
Wij verzoeken u zich aan deze tijden te houden.

SPOED TELEFOONNUMMER:

010 - 420 66 11

de spreekuren kan de assistente u vragen naar de
reden van uw bezoek. Indien u een afspraak heeft,

Huisbezoeken

hoeft u zich NIET te melden bij de assistente, maar

Indien u niet in staat bent naar de praktijk te

kunt u plaatsnemen in de wachtkamer.

komen kunt u tussen 08.00 – 10.30 uur een huisbezoek aanvragen. De assistente zal de aanvraag

Mocht u onverhoopt niet op uw afspraak kunnen
komen laat u dit dan zo spoedig mogelijk aan de
assistente weten.

Wanneer er zeer dringend medische hulp nodig is
buiten bovengenoemde tijden, maar vóór 17.00 uur,
kunt u gebruik maken van de boodschappendienst,
telefoonnummer:

010 - 420 66 11

met de arts bespreken.

