
                  

 

Praktijkinformatie Huisartspraktijk De Wormer      

Huisartsen: 

Dhr. E. J.  Booij (aanwezig: dinsdag-woensdag-vrijdag)                                                                                                                                                             
Mw. F. H. M. Spruijt (aanwezig: maandag-dinsdag-donderdag)                                                                                                                                                    
Mw. L. van Hulsel (aanwezig: maandag-vrijdag in de ochtend) 

Contact:  

Praktijknummer: 023 - 564 18 72                                                                                                                                 
* Toets 1 voor spoed                                                                                                                                                            
* Toets 2 voor herhaalrecepten                                                                                                                                      
* Toets 3 voor contact met de assistente. 

E-mail: info@dewormer.nl                                                                                                                                         
(De mail is alleen bestemd voor herhalingsrecepten of korte, niet medisch inhoudelijke 
zaken/mededelingen, wij kunnen uw mail niet beantwoorden) 

Website: www.dewormer.nl   

Spoedgevallen ’s avonds, ’s nachts en in het weekend: 

Huisartsenpost: 023 –  2010333 

Openingstijden 

De praktijk is iedere werkdag geopend van 8.00 uur tot 17.00 uur.                                                                        
De assistente is telefonisch bereikbaar van 8.00 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 16.00 uur.                  
Tussen 12.00 uur en 13.00 uur en tussen 16.00 uur en 17.00 uur is de praktijk voor spoed bereikbaar. 
Toets 1 voor spoed. 

Praktijkassistentie 

Doktersassistentes: Betty – Nana – Heleen – Saskia  

De assistentes zijn het eerste aanspreekpunt voor de cliënten. Zij maken afspraken, geven adviezen 
en doen in opdracht van een huisarts een aantal verrichtingen zoals uitstrijkjes maken, wratten 
aanstippen, bloeddruk controle, hechtingen verwijderen, oren uitspuiten en het geven van injecties. 

POH somatiek: Monique  

POH ggz: Coby en Denise 

Spreekuur 

Alle spreekuren gaan op afspraak. Wanneer u een afspraak voor dezelfde dag noodzakelijk vindt, 
dient u vóór 10.00 uur te bellen 

Voor het maken van een afspraak graag telefonisch contact opnemen met de praktijk. De assistente 
zal vragen naar de reden van het consult om de urgentie en de benodigde tijd in te 
schatten. Standaard wordt er 10 minuten gereserveerd. Heeft u meerdere vragen/klachten, geeft u 
dat dan aan zodat de assistente hiermee rekening kan houden in de planning.   

Indien u verhinderd bent, dan graag van te voren de afspraak afbellen. 

Wij verzoeken u bij een controle/vervolgafspraak bij dezelfde huisarts een afspraak te plannen.  
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Huisbezoeken 

Huisbezoeken zijn bedoeld voor patiënten die om gezondheidsredenen niet in staat zijn naar de 
praktijk te komen. (vervoersproblemen is géén reden voor een huisbezoek).                                             
U kunt een visite aanvragen tussen 08.00 en 10.00 uur, waarna dit besproken wordt met de huisarts. 

Telefonisch spreekuur 

Wilt u een van de huisartsen telefonisch spreken dan kunt u dit tussen 08.00 en 10.00 uur bij de 
assistente aanvragen. De huisarts belt u zo mogelijk dezelfde dag terug. 

Herhalingsrecepten 

U wordt verzocht uw medicijnen aan te vragen via : 
-website www.dewormer.nl                              
-e-mail: info@dewormer.nl   
- receptenlijn  
Na 2 werkdagen kunt u de herhaalrecepten afhalen bij de apotheek.  
 
Avond-, nacht- en weekenddienst 

Voor medisch dringende zaken kunt u buiten kantooruren telefonisch contact opnemen met de 
Huisartsenpost Haarlemmermeer:                                                                                                                           
023-  2010333                                                                                                                                                     
Spaarnepoort 1                                                                                                                                                               
2134 TM Hoofddorp 
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