
Huisartsen Amersfoort Zuid 
Praktijkinformatie in Coronatijd 

 
 033 - 461 07 33 
 elke werkdag 8.00 - 17.00 uur 
 praktijk@huisartsenamersfoortzuid.nl  
  extra snelle beantwoording van uw e-mailbericht 

Hoe bereik ik de huisarts? 
‣ Telefonische spreekuren elke werkdag:    9.00 - 10:00 uur 
                                      12.00 - 13.00 uur 
                                   15.00 - 16.00 uur 
‣ eConsult met de huisarts via het Patiëntenportaal 
‣ Videoconsult na telefonisch overleg met assistente 
‣ E-mail naar praktijk@huisartsenamersfoortzuid.nl 
‣ Consult op de praktijk na telefonisch overleg assistente

Een afspraak op de praktijk, hoe gaat dat nu? 
 Kom niet te vroeg, 1 tot 5 minuten van tevoren 
 Kom indien mogelijk alleen 
 Neem direct plaats (plek bekend bij maken van de afspraak)  
 Houd 1,5 m afstand van anderen 
 Bel uw afspraak af bij hoest, verkoudheid of koorts

Huisartsen en hun aanwezigheid 
Tom Van den Eede (alle dagen behalve donderdag) 
Marielle Bergmeijer (maandag en donderdag) 
Rick van der Boog (maandag en vrijdag) 
Josta Wismeijer (militair huisarts, dinsdag) 
Nieuwe huisarts (vacature) 
Marya Nazari (huisarts in opleiding, aanwezig tot maart 2021) 

Bloedafname en behandelkamer 
Iedere werkdag mogelijk, echter alleen op afspraak



Informatie praktijkondersteuners (POH-S) (Diabetes, 
COPD, Preventie Hart- en Vaatziekten, Ouderenzorg) 
Monique de Ridder of Marjon Smulders 
‣ neemt contact met u op over afspraken (zelf)controles  
‣ Thuismetingen vult u in in uw persoonlijk Digitaal Logboek 
‣ Zelfmeting bloeddruk en bloedsuiker op praktijk 
‣ Vragen aan de POH-S?  

‣ via uw persoonlijk Digitaal Logboek 
‣ E-mail naar poh@huisartsenamersfoortzuid.nl 
‣ eConsult via het Patiëntenportaal 
‣ Terugbelverzoek via assistente

Informatie praktijkondersteuners GGZ (POH-GGZ) 
Bernardijn Maaskant, Cora Welink of Inge van Os (stagiaire) 
‣ Consult meestal via beeldbellen, consult op praktijk mogelijk 
‣ Vragen aan de POH-GGZ?  

‣ E-mail naar ggz@huisartsenamersfoortzuid.nl 
‣ eConsult via het Patiëntenportaal 
‣ Terugbelverzoek via assistente 

Huisartsen Amersfoort Zuid  
Vermeerstraat 156 
3817 DJ Amersfoort 
Algemeen: 033 – 461 07 33 
Spoedlijn: 033 – 462 49 49 
Herhaalreceptlijn: 088 – 666 73 33 
Buiten openingstijden HAP Amersfoort:  
085 – 773 1100 

Veiligheidsmaatregelen in de praktijk 
 Alle medewerkers dragen mondkapjes bij patiëntencontact 
 Medewerkers met hoesten, verkoudheid of koorts blijven thuis 
 Gemarkeerde looproutes en wachtplaatsen met 1,5 m afstand 
 Toepassing spatschermen en perspex scheidingswanden 
 Buiten brievenbus voor herhaalrecepten en afhalen urinepotjes 
 Zelfmeting bloeddruk/suiker op praktijk mogelijk, zonder 

contact zorgverlener 



           

                                      


