
PRAKTIJKONDERSTEUNER 

De praktijkondersteuner ondersteunt de 

huisartsen bij de zorg voor o.a. chronisch zieke 

patiënten zoals: Diabetes Mellitus, Astma en 

COPD, Hart- en vaatziekten. 

Tevens houdt zij een afval- en een stoppen met 

roken spreekuur, en doet zij: dopleronderzoek, 

hartritmeregistratie, 24-uurs bloeddrukmeter, 

reizigersadvisering, vaccinatie en uitstrijkjes. Zij is 

gediplomeerd leefstijladviseur. 

Email: claudiaeckhardtpo@hotmail.com 

 

HERHAALRECEPTEN 

U kunt op de volgende manieren uw recepten 

herhalen:  

- telefonisch via de assistente 

- aan de balie bij de assistente  

- via de e-mail: praktijkmeerweg@kpnmail.nl 

Geef duidelijk de naam van het medicijn, de 

sterkte en de hoeveelheid door, evenals het 

gebruik per dag. U kunt uw medicijnen de 

volgende dag ophalen bij uw apotheek. 

 

URINEONDERZOEK 

U kunt voor 10.00 uur uw urine, voorzien van uw 

naam en geboortedatum en klachten, inleveren bij 

de assistente. Voor het opvragen van de uitslag 

kunt u bellen tussen 11.30 en 12.00 uur. 

 

REIZIGERSVACCINATIE 

U kunt bij ons terecht voor reizigeradvies en 

reizigersvaccinatie. U dient hiervoor een 

intakeformulier in te vullen. Deze kunt u afhalen 

aan de balie of uitprinten van via onze website. 

STIKSTOFSPREEKUUR 

Iedere laatste donderdag en vrijdag van de 

maand van 8.00 tot 16.00 uur. Hiervoor dient u 

een afspraak te maken bij de assistente. 

 

MEDIAL 

Elke woensdag en vrijdag tussen 08.30 en 10.00 

uur is er een laborante van Medial aanwezig voor 

bloedafname. 

 

PSYCHOLOGEN 

Binnen onze praktijk doet ook een psycholoog 

spreekuur. 

 

DIETISTE 

1x in de 2 weken is een diëtiste aanwezig in de 

praktijk.  

 

SPOEDGEVALLEN EN EHBO 

Bij ongevallen kunt u zich tussen 08.00 en 17.00 

uur altijd melden op de praktijk. Wij stellen het op 

prijs als u ons van te voren op de hoogte stelt van 

uw komst. 

 

PARKEREN 

Wij verzoeken u dringend niet voor de praktijk te 

parkeren. Deze parkeerplaatsen zijn gereserveerd 

voor de artsen. Zij moeten in geval van spoed ook 

direct kunnen wegrijden. U kunt aan de overkant 

op het grote parkeerterrein parkeren. 

PRAKTIJKINFORMATIE 

 
 

 
 
 

HUISARTSENPRAKTIJK 
MEERWEG 
 

 

 
 

Meerweg 1 B 
2121 VA Bennebroek 
Mail: praktijkmeerweg@kpnmail.nl  
Telefoon: 023-5846782 
Spoed: 023-5846782 en kies 1 
Fax: 023-5840909 
 
Website: 
www.meerweg.mijnhuisartsenpraktijk.net 
 

Huisartsenpost: 023-224 25 26 voor 
spoedzorg in avond/nacht/weekend 
te Kennemergasthuis, locatie Zuid 
 
 
Bij levensbedreigende spoed bel: 112 



ORGANISATIE 

De huisartsenpraktijk Meerweg heeft als doel om 

voor de bij de praktijk ingeschreven patiënten 

optimale huisartsenzorg te bieden. Makkelijk 

bereikbaar, toegankelijk en in samenspraak met 

de patiënt willen wij de vragen en zorgen rond 

ziekte en gezondheid het hoofd bieden. 

  

MEDEWERKERS 

Huisartsen 

Dhr. B.J.C. de Rooij  

Mevr. M.D. van Pelt 

 

Praktijkondersteuner 

Claudia Eckhardt 

 

Assistentes 

Cindy de Vreng - Teunisse 

Dieuwke Stange 

 

Elk jaar hebben wij een huisarts in opleiding die 

ons team versterkt gedurende een jaar. 

 

OPENINGSTIJDEN 

Gedurende werkdagen zijn wij geopend van 8.00 

tot 17.00 uur. 

Tussen 12.30 -13.30 is de praktijk gesloten;  

Voor spoedgevallen zijn wij dan wel bereikbaar.

TELEFONISCHE BEREIKBAARHEID 

De huisartsenpraktijk Meerweg is uitgerust met 

een telefooncentrale, wat onze telefonische 

bereikbaarheid optimaal maakt. 

Tussen 8.00 en 17.00 uur krijgt u een keuzemenu 

te horen.  

Kies voor spoed een 1 (één), u krijgt direct een  

medewerker aan de lijn. 

Kies voor assistente een 2. 

Kies voor praktijkinformatie een 3. (Hier kunt u  

actuele informatie van de praktijk vinden) 

Wij verzoeken u vriendelijk om de 

telefoongesprekken zo kort mogelijk te houden, 

zodat de wachttijd tot een minimum wordt 

beperkt. 

 

INLOOPSPREEKUUR 

Iedere werkdag kunt u tussen 8.00 en 9.00 uur 

terecht op ons inloopspreekuur. 

U hoeft hiervoor geen afspraak te maken. Het 

inloopspreekuur is bedoeld voor korte eenvoudige 

vragen. Bij klachten of problemen die langere tijd 

vergen verzoeken wij u alsnog een afspraak te 

maken. Na 08.45 uur kunt u geen voorkeur meer 

aangeven voor een bepaalde arts. 

 

AFSPRAAKSPREEKUUR 

Alle overige spreekuren zijn volgens afspraak. 

Indien u vroeg in de ochtend belt is het meestal 

mogelijk om dezelfde dag nog op het spreekuur te 

komen. Het kan voorkomen dat de assistente u 

vraagt naar de aard van de klachten. Dit is soms 

noodzakelijk om een goede inschatting van de 

urgentie te kunnen maken. 

Per consult wordt ongeveer 10 minuten 

gereserveerd. Als u denkt meer tijd nodig te 

hebben kunt u dit bij de assistente aangeven.

AFZEGGING 

U dient een afspraak tijdig (24 uur van tevoren) af 

te zeggen, anders zijn wij genoodzaakt om u 25 

euro in rekening te brengen. 

 

TELEFONISCH SPREEKUUR 

Voor telefonisch overleg zijn de huisartsen 

bereikbaar van 16.00  tot 17.00 uur. U geeft door 

welke arts u persoonlijk wil spreken. Indien de 

huisarts nog bezig is zal de arts u terugbellen. 

 

HUISBEZOEK 

Huisbezoeken zijn bedoeld voor patiënten die om 

gezondheidsredenen niet zelf naar de praktijk 

kunnen komen. Een huisbezoek dient voor 10.00 

uur aangevraagd te worden. 

 

DOKTERSASSISTENTE(S) 

De doktersassistente is de spil in onze praktijk. Zij 

plant uw afspraken en beantwoordt uw vragen 

aan de balie en de telefoon. 

Een doktersassistente is opgeleid om u over 

verschillende aandoeningen advies te geven zoals: 

kinderziektes, diarree, keelpijn, griep, 

oorontsteking, koorts etc. 

 

Tevens verricht de assistente in nauw overleg met 

de huisarts diverse medische handelingen, zoals 

het geven van injecties, bloeddrukcontrole, oren 

uitspuiten, wrattenspreekuur, wondverzorging, 

hechtingen verwijderen, ECG. 

Hiervoor kunt u een afspraak maken. 


