Praktijkassistentes: De assistentes kunnen u adviseren bij veel
voorkomende klachten en praktische vragen
beantwoorden. Verder maken zij ’s ochtends
de planning voor het spreekuur en de visites
en onderzoeken zij urinemonsters.
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Tevens kunt u ‘s middags tussen 14.00 en 16.30 uur,
bij voorkeur op afspraak, bij hen terecht voor:
•
•
•
•
•
•
•
•

Bloeddrukcontrole en 24-uursbloeddrukmeting
Oren uitspuiten
Toedienen van injecties en reizigersvaccinaties
Hechtingen verwijderen
Maken van uitstrijkjes
Controle suikerziekte
Aanstippen wratten
Wondverzorging
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PR AKTIJK INFORMATIE

Zij voert deze taken uit onder verantwoordelijkheid
van de huisarts.
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Huisartsen:

Mw. A. van de Kamp
Dhr. E.J. Scheltens

Assistentes:

Lissy Lutz
Tiny Meyer-Neuteboom
Jenny Racké-de Boer

Praktijkadres:

Paulus Pietersstraat 2
1135 GS Edam

Telefoon:

0299-366820

Spoednummer:

06-81006136 (8.00-17.00 uur)

Spoedpost
Waterland:

0299-313233 (buiten kantooruren)

Fax:

0299-361219

Website:

www.huisartsenpraktijkedam.nl

Openingstijden:

De praktijk is geopend van 8.00 tot 12.00 uur
en van 13.30 tot 17.00 uur.
Mw. Van de Kamp is aanwezig op maandag,
woensdag, donderdag en eens per 2 weken
op vrijdag.

Waarneming:

Tijdens vakanties wordt voor dringende klachten
waargenomen door:
Mw. van der Horst voor patienten waarvan de
achternaam begint met de letters A-L,
telefoonnummer 0299-322260,
en door Dhr. Koper voor de letters M-Z,
telefoonnummer 0299-366835.
Afspraken maken/		
visites:
Voor het maken van een afspraak of het aanvragen
van een visite kunt u bellen tussen 8.00 en 11.00 uur.
Voor een afspraak wordt 10 minuten gereserveerd.
Indien u meer dan een vraag heeft of meer tijd
wilt voor het bespreken van uw klacht, wilt u dit
dan melden? De assistente kan dan zo nodig een
dubbele afspraak maken.
Telefonisch
Spreekuur:

Dhr. Scheltens is aanwezig op maandag, dinsdag,
donderdag en eens per 2 weken op vrijdag.
Spreekuur alleen op afspraak.
Voor spoedgevallen die niet kunnen wachten belt u
het spoednummer: 06-81006136.

’s Avonds, ‘s nachts en in het weekend kunt u contact
opnemen met Huisartsenpost Purmerend, gevestigd
in het Waterlandziekenhuis, Waterlandlaan 1 in
Purmerend, telefoon 0299-313233.

Herhaalrecepten:

Het telefonisch spreekuur is bedoeld voor kort
overleg en het bespreken van uitslagen met de
huisarts.
U kunt hiervoor dagelijks bellen tussen 11.00 en
11.30 uur. Het kan voorkomen dat u door de huisarts
wordt teruggebeld.
Bij voorkeur ontvangen we uw lege medicijndoosjes.
U kunt ze afgeven bij de assistente.
U kunt ook uw herhaalrecepten doorbellen tussen
8.00 en 11.00 uur, faxen, of doorgeven via onze
website.
De medicijnen liggen de volgende dag na 16.00 uur
klaar bij de apotheek.

