Vakantie
Onze praktijk is tijdens schoolvakanties niet
gesloten.

Afzeggen
Wij brengen kosten in rekening als u uw
afspraak niet tijdig afzegt.

Jonker | Koetsier
huisartsen
Gezondheidscentrum Waterlandplein
Beverwijkstraat 9 c - 1024 VR Amsterdam
tel: 020-6360086 - fax: 020-6323668
email: info@ jonkerkoetsie.nl
web: www.jonkerkoetsier.nl

Avond- / weekenddienst
Buiten kantoortijden, in het weekend en op
feestdagen wordt de spoedeisende zorg
vanuit de huisartsenpost Amsterdam-Noord
verzorgd. Tel: 088-0030600. Houdt uw
gegevens, zoals die van uw zorgverzekeraar
bij de hand, omdat zij er naar zullen vragen.

Spoed
Bij ongevallen of spoed kunt u altijd bij ons
terecht. Heeft u overdag met spoed hulp van
de huisarts nodig, kies dan keuze 1 in ons
keuzemenu als u belt.

Praktijk Jonker | Koetsier
Tel: 020-6360086

Praktijkfolder

De praktijk

Afspraak maken

Meer informatie over de praktijk kunt u
vinden op onze website:

Dit kan op verschillende manieren:
Bellen
Online via onze webagenda
Aan de balie

www.jonkerkoetsier.nl
Zoekt u nog een huisarts in de buurt? U kunt
zich bij ons inschrijven!
Wij, Immy Jonker en David Koetsier
werken ieder 3 ½ dag. Daarnaast is dokter
Lieke Cremers 2 dagen aanwezig. Verder
kunt u ook onze huisarts in opleiding treffen.

Naar de assistente
Voor veel kleine dingen kunt u naar de
assistente toe. Maakt u wel eerst een
afspraak?
U kunt terecht voor:
De bloeddruk, Hb- en glucosemeting, het
verwijderen van hechtingen, een oor
uitspuiten, wondcontroles, urine onderzoek,
wratten aanstippen, ECG, uitstrijkje van de
baarmoederhals.
Wij zijn een erkend
reisadvies- &
vaccinatiecentrum. Zie
de website.

Van maandag t/m vrijdag is er
elke dag spreekuur. Om 14:00
hebben wij een korte klachten
spreekuur waarvoor u meestal op
de dag zelf terecht kan. Als u voor
een uitslag of advies in de ochtend belt,
dan kan de assistente uw vraag nog aan de
huisarts voorleggen.
Houdt het aub kort als u de assistente aan de
telefoon heeft. Zij zal u vragen naar uw
klachten om u beter van dienst te kunnen
zijn.

Telefonisch spreekuur
Tussen 13.30 en 14.00 houden wij een
telefonisch terugbelspreekuur.

Receptenlijn
Onze receptenlijn is 020-6361835. U kunt
de hele dag inspreken om herhaalrecepten aan te vragen. Aan de
balie kunt u dit met uw oude
doosjes. Uw medicijnen liggen 2
dagen later klaar bij uw vaste
apotheek.

Praktijkondersteuner
In onze praktijk werken drie
praktijkondersteuners. Zij doen
spreekuur voor chronische
ziekten, zoals diabetes,
COPD, astma, hoge
bloeddruk en (hoog risico op)
hart- en vaatziekten. Onze
praktijkondersteuner GGZ ziet
mensen met psychische klachten.
U kunt bij hen alleen terecht na
verwijzing door de huisarts. De zorg valt
onder de basisverzekering.

Ingreepje & Echo
Veel diagnostiek, zoals echografie, en de
meeste kleine chirurgische ingrepen
(moedervlek, nagelextractie, spiraal) doen wij
zelf. Uiteraard in overleg met de arts.

Visite
Wij maken visite’s op afspraak. Bespreek uw
verzoek eerst met onze assistentes. Ook in het
ziekenhuis, als u dat wenst.

Thuisarts.nl
Wij raden u aan om te kijken op de website
www.thuisarts.nl. Hier vindt u veel adviezen
over klachten en ziektes. Er is ook een gratis
app. Kijkt u eerst hier eens voordat u een
afspraak met de huisarts maakt.

