
DE PRAKTIJK EN SPREEKUREN 
 
Openingstijden: 8 uur tot 17 uur.  
Spoedeisende hulp in avond/nacht/weekend:  

Huisartsenpost Rotterdam Zuid.  
De spreekuren zijn op afspraak. Een afspraak is 10 minuten. 
Als u denkt meer tijd nodig te hebben, meldt dit dan aan de 
assistente. De doktersassistente vraagt altijd naar de reden 
van uw komst, om ervoor te zorgen dat u zo snel mogelijk 
geholpen kan worden. Ook kan zij u medisch advies geven. 
De verdeling van de spreekuren is als volgt: 
 

Dag ochtend Middag 

Maandag Mw. Vos Mw. Vos 

Dinsdag Mw. Dekker Gesloten 

Woensdag Mw. Dekker Mw. Dekker 

Donderdag Mw. Vos Mw. Vos 

Vrijdag Mw. Vos 
Mw. Dekker 

Mw. Vos 
Mw. Dekker 

TELEFOONNUMMERS 

AFSPRAKEN 480 72 50 8-12 uur 

VISITE-AANVRAAG 480 72 50 8-10 uur 

RECEPTEN 480 72 50 DRUK OP 2 

SPOED overdag 480 72 50 DRUK OP 1 

AVOND, NACHT, 
WEEKEND 

290 98 88 HUISARTSENPOST 

VAKANTIEWAAR-
NEMING 

286 50 50 DOKTERSDIENST 

 
HUISBEZOEKEN 

Wilt u een huisbezoek aanvragen voor 10.00 uur? De 
dokter komt tussen 11.00 en 14.00 langs. Bij spoed toets 
de 1. Dan komt de arts zo snel mogelijk. 
 
 

PRAKTIJKASSISTENTES 
De assistente is aanwezig van 8 tot 12.30 en van 13.30 tot 17 uur. 
Bel 010-4807250 en toets 3. U kunt bij hen terecht voor de 
volgende zaken: 

 afspraken maken voor spreekuur, huisbezoek of medisch 
advies 

 herhaalrecepten 

 bloeddruk meten 

 injecties 

 wondverzorging 

 urineonderzoek 

 bloedsuiker prikken 

 hechtingen verwijderen 

 wratten aanstippen 

 oren uitspuiten 

 ECG (hartfilmpje) 

 Bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker (uitstrijkje) 
 
Als u verhuist of uw telefoonnummer of verzekering verandert, 
geeft u dit dan aan de assistente door. 

 
PRAKTIJKONDERSTEUNERS HUISARTS 

Mw. Mildred de Groot is onze Praktijkondersteuner-Somatiek 
(POH-S). Zij begeleidt patienten met een lichamelijke chronische 
aandoening, zoals diabetes (suikerziekte), astma/COPD, en zorg 
voor ouderen. Zij heeft spreekuren op maandag, dinsdag en 
donderdag.  
Iedere maandag, dinsdag of vrijdag werkt mw. Hanny den Hertog 
in onze praktijk. Zij is verpleegkundig specialist. U kunt haar zien 
tijdens het ochtend-spreekuur, en zij bezoekt onze ouderen. 
 
Tevens werken wij samen met Praktijkondersteuner Geestelijke 
Gezondheidszorg.  De POH-GGZ (een psycholoog) ondersteunt de 
huisarts bij het verlenen van zorg aan patiënten met psychische 
en/of psychosociale problemen. Deze spreekuren zijn op 
maandag, woensdagochtend en vrijdag.  
 



 

HERHAALRECEPTEN 
24 uur per dag kunt u uw herhaalrecepten bestellen.       
Bel 010-4807250 en toets 2. Ook kunt u uw lege 
medicijndoosjes in het mandje op de balie leggen. Verder 
kunt u via de website herhaalrecepten aanvragen. 
Recepten die u aanvraagt, liggen de volgende werkdag bij 
uw apotheek klaar. 
 

 
WEBSITE/PATIENTEN PORTAAL 

Op onze website vindt u veel informatie over onze praktijk 
en kunt u zich aanmelden bij het patiënten portaal. U kunt 
hier ook herhaalrecepten en een emailconsult aanvragen. 
Ga naar: www.mczuidwijk.nl en klik door naar Dekker en 
Vos. 
 
 

WAARNEEMGROEP 
De Huisartsengroep Zuidwijk wordt gevormd door de 

volgende praktijken: 
 

 
Medisch Centrum Zuidwijk 

Schere 31 
 

Huisartsenpraktijk H.R.G. Dekker en  
H.C. Vos 

Huisartsenpraktijk I. Hussain 
 

 
Langenhorst 599 

 
Huisartsenpraktijk T.P.A.M. Schaumont 

 

 
Welke arts waarneemt tijdens vakantie, ziekte of vrije 
middag, hoort u via de doktersdienst: 010-286 50 50. 

 
 

 
 

 

 
Huisartsen: 

Mw. H.R.G. Dekker 
Mw. H.C. Vos 

 
Praktijkassistenten: 

Mw. A. van der Velden 
Mw. W. Doebar-Hoebdar 

Mw. C. Kwidama 
 

Praktijkondersteuner: 
Mw. M. de Groot 

 
Verpleegkundig specialist: 

Mw. H. den Hertog 
 

Praktijkondersteuners-GGZ 
Dhr. A. Janssens  

Mw. C. Barendregt 
 

Medisch Centrum Zuidwijk 
Schere 31 

3085 DT Rotterdam 
Telefoon: 010 480 72 50 

www.mczuidwijk.nl 
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