EHBO
Voor eerste hulp kunt u altijd bij ons terecht.
Wanneer u van tevoren belt of laat bellen
houden wij rekening met uw komst.

Spoedgevallen overdag
Bij spoedgevallen overdag belt u 071-5416555
en kiest u optie 1.
U kunt ook het spoednummer 071-5416836 bellen.

Avond-, nacht- en weekenddienst
Bij spoedeisende situaties in de avond, nacht
of het weekend belt u de Huisartsenpost,
tel: 088-4274700.
Wilt u alleen bellen voor dringende zaken die
niet kunnen wachten tot de volgende werkdag.

Betalingsvoorwaarden
De betalingsvoorwaarden van de Landelijke
Huisartsen Vereniging zijn van toepassing
op al onze declaraties. Deze voorwaarden zijn
gedeponeerd bij de griffie van de
Arrondissementsrechtbank te Utrecht
onder nummer 281/95.
Op www.roomburgh.eu vindt u ons privacyreglement en
onze klachtenregeling, plus klachtenformulier
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Telefoonnummers
Om de praktijk te bereiken belt u
071-5416555 en maakt daarna een keuze:
Voor spoedgevallen tijdens praktijkuren kiest u
optie 1 of u belt het spoednummer 071-5416836
Voor herhaalrecepten kiest u optie 2
Voor afspraken op het spreekuur en aanvragen
van huisbezoeken kiest u optie 3
Tijdens het telefonisch spreekuur van de artsen
kiest u optie 3
Voor spoedeisende situaties in avond,
nacht en weekeinde belt u
088-4274700

Verhindering
Wanneer een eerder gemaakte afspraak niet door
kan gaan, wilt u dit dan tijdig doorgeven aan de
assistente.
Blijft u zonder bericht weg, dan wordt de gereserveerde
tijd aan u in rekening gebracht.

HUISARTSENPRAKTIJK
ROOMBURGH

Hof van Roomburgh 4
2314 ZB Leiden
telefoon 071- 5416555
www.roomburgh.eu

M.W.E. Dorresteijn
M.A.G. Weemaes
T. Kleijn
J.de Groot

openingstijden:
maandag t/m vrijdag
8.00 tot 12.00 uur
En van 14.00 tot 17.00 uur

Alleen bereikbaar voor spoedgevallen
Van 11.00 tot 13.30 uur
En van 16.00 tot 17.00 uur
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Huisartsenpraktijk Roomburgh
Op onze website www.roomburgh.eu vindt u
actuele informatie. Hier vindt u ook onze
klachtenregeling en het privacyreglement.
Via www.MijnGezondheid.net kunt u eenvoudig
en snel zaken regelen met de praktijk.

Praktijktijden
De praktijk is geopend van maandag tot en met
vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur op afspraak
Tijdens de lunchpauze/overleg van 12.00 tot 14.00
uur en van 1600 tot 1700 zijn wij alleen voor
spoedgevallen bereikbaar via optie 1 van het keuzemenu.
In de praktijk werken 4 huisartsen en 1 huisarts
in opleiding.
Dokter Dorresteijn: maandag, woensdag, donderdag
en om de week op vrijdag
Dokter Weemaes: dinsdag ,donderdag en vrijdag.
Dokter Kleijn; maandag ,dinsdag, donderdag en om de
week op vrijdag
Dokter de Groot: maandag en dinsdag, woensdag

Spreekuren
Voor het maken van afspraken kiest u optie 3
van het keuzemenu tussen 08.00 en 1100 uur
en tussen 14.00 en 16.00 uur.
Alle spreekuren zijn op afspraak. De assistente zal
altijd vragen naar de reden van uw komst. Dit helpt
ons bij de planning. Voor een afspraak reserveren wij 10
minuten .Wanneer u denkt meer tijd nodig te hebben
overlegt u dit met de assistente.
Wij vragen u voor een zelfde probleem bij dezelfde arts af
te spreken.

Herhaalrecepten
Voor het aanvragen van herhaalrecepten kiest u
optie 2 van het keuzemenu.
De receptenlijn is dag en nacht bereikbaar. U volgt het
menu en spreekt in:
uw naam, geboortedatum, gewenste medicijnen
met sterkte en gebruik, naam apotheek en zelf halen of
bezorgen. Recepten die u inspreekt
kunnen 2 dagen later afgehaald worden bij uw apotheek.
Homeopathische middelen schrijven wij niet voor.
Komt u aan de balie voor herhaalrecepten wilt u dan
uw medicijndoosjes met etiket of een briefje met
alle gegevens meenemen?

Huisbezoeken
Voor het aanvragen van huisbezoeken kiest u optie 3
van het keuzemenu tussen 08.00 en 10.00 uur.
Huisbezoeken leggen wij af na 10.30 uur.
Deze zijn bedoeld voor patiënten die om medische
redenen niet naar de praktijk kunnen komen.

Telefonisch spreekuur
Voor korte medische vragen aan de huisarts
belt u tussen 13.30 en 14.00 uur 5416555 en kiest
optie 3 van het keuzemenu.

Praktijkassistentes

Marianne van Steenbergen
Lusine Alawerdian
Maartje Kramer
Zahia Reggani
Marwah Azizi

De assistentes hebben dagelijks spreekuur
volgens afspraak.

Bij de assistentes kunt u terecht voor:
urineonderzoek (voor 10 uur inleveren aub)
wratten aanstippen, injecties, zwangerschapstest,
oren uitspuiten, wonden verbinden, EHBO,
bloeddrukcontroles, hechtingen verwijderen,
uitstrijkje

BIG nummers:
M.W.E. Dorresteijn: 89040722101
M.A.G. Weemaes: 59060544601
T.A.. Kleijn: 49917726101
J.P.de Groot: 69916355301

Praktijkverpleegkundigen

Anne Boshuizen POH-S BIG: 6991330430
Carla van Berlo-Kemp POH-S BIG: 19019079930
Nanne POH-GGZ
Carla en Anne zijn verpleegkundige en nemen
taken van de huisarts over. Zij zijn gespecialiseerd in
ouderengeneeskunde, hart- en vaatziekten,
astma/COPD en suikerziekte .
Nanne is gespecialiseerd in geestelijke
gezondheidszorg.

