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Vanaf juni 2016 
24/7 afspraken plannen, 

recepten aanvragen en eConsulten
via www.weerark.nl

Onze praktijk is geopend en bereikbaar van 
maandag t/m vrijdag tussen 08.00 en 17.00 uur
Telefoon avond-, nacht- en weekenddienst:
0900 470 1 470

 Website
Op onze website staat actuele informatie over de 
praktijk. U kunt er 24/7 terecht voor:

• het aanvragen van herhaalrecepten

• het plannen van een afspraak via de webagenda

• voor eConsulten 

• betrouwbare medische inhoudelijke informatie 
en adviezen.

 De praktijk heeft ook een facebookpagina, 
 zie  onze website. 

www.weerark.nl

 Spoedgevallen
In geval van spoed belt u ons (tijdens kantoor-
uren van 08.00 tot 17.00 uur) op onze spoedlijn: 
030 666 1239 (optie 1). 
Buiten kantooruren is dit nummer niet in gebruik. 
Bij spoed buiten kantooruren is een arts via de 
huisartsenpost (zie hieronder) bereikbaar.

 Avond-, nacht- en weekenddienst
Buiten kantooruren - tussen 17.00 uur en 08.00 uur
- in de weekenden en op erkende feestdagen, 
is een huisarts bereikbaar via de huisartsenpost. 
Het gaat hierbij om spoedeisende zorg. 
Het telefoonnummer van de huisartsenpost is 
0900 470 1 470.

 Adressen Huisartsenposten
St. Antonius Ziekenhuis
Soestwetering 1
3543 AZ  UTRECHT

Hofpoort Ziekenhuis
Polanerbaan 2
3447 GN  WOERDEN ve
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Hart hebben voor de patiënt en elkaar, 

daar staan wij voor als 

Huisartsenpraktijk De Weerark. 

Iedereen is welkom en wordt 

serieus genomen. Patiënten mogen 

rekenen op toegankelijke en kwalitatieve 

zorg door onze huisartsen 

en ondersteunende medewerkers.

 Praktijkassistentes
De praktijkassistentes houden een eigen spreekuur. 
Hun werkzaamheden bestaan uit:

• bloedprikken en injecties geven

• wonden verbinden en hechtingen verwijderen

• oren uitspuiten

• het doen van urinecontroles

• wratten aanstippen

• uitstrijkjes maken
Voor deze handelingen moet u met de assistente 
een afspraak maken. Voor een urinecontrole ontvan-
gen de assistentes de urine graag voor 10.00 uur ’s 
ochtends. De assistentes hebben de bevoegdheid al 
deze verrichtingen uit te voeren en hebben tevens 
een geheimhoudingsplicht.

 Praktijkondersteuners
Nine Bovens, Rita Geurts, Karlien Tarry en Deborah 
Meijrink zijn speciaal opgeleid voor het begeleiden 
van patiënten in de huisartsenpraktijk. Zij houden 
eigen spreekuren. 
Deborah Meijrink en Rita Geurts verzorgen de 
ouderenzorg, begeleiding bij stoppen met roken 
en doen de reguliere controles voor chronische 
patiënten met diabetes mellitus, hoge bloeddruk en 
astma/COPD. Daarnaast maken zij een risicoanalyse 
voor patiënten met hart- en vaatziekten. Nine 
Bovens en Karlien Tarry ondersteunen de huisartsen 
bij het verlenen van zorg aan patiënten met 
psychische en/of psychosociale problemen.

 Reizigersadvisering
In onze praktijk kunt u ook terecht voor een reizigers-
advisering op maat. Wij zijn als ‘Reizigersvaccinatie 
Centrum De Weerark’ offi cieel erkend en kunnen u 
alle vaccinaties en profylaxes toedienen. Formulieren 
en prijzen staan vermeld op onze website. Tevens 
verkopen wij preventieve reisartikelen. Petra Mantel 
en Lisette Kasius geven u graag alle informatie. 
E-mail: reisvaccinatie@weerark.nl
Website: www.traveldoctor.nl



 Algemeen
In deze folder vindt u informatie over Huisartsenprak-
tijk ‘De Weerark’ in De Meern en Vleuterweide. Lees 
de folder aandachtig en bewaar hem.

In de praktijk zijn vijf huisartsen werkzaam:
Dr. C.J. Bijkerk, P.J.A. van Liere en mw. L.T.H. Smeenk. 
En ook mw. C.B. Veldman-Van den Doel, 
mw. M. Bakker-ter Beke en F. van Eck.

Er werken vijf praktijkassistentes: Ellen Bijeman, 
Petra Mantel, Willemijn N’Diaye, Anouk Smeulders 
en Shirley van Vliet. 

Praktijkondersteuners Nine Bovens, Rita Geurts, 
Deborah Meijrink en Karlien Tarry completeren het 
vaste team.

De praktijk is een opleidingspraktijk; in samenwerking 
met het Julius Centrum van het UMC Utrecht bege-
leiden wij huisartsen in opleiding.

Kwaliteit
Wij staan voor kwalitatief hoogwaardige huisartsen-
zorg en zijn dagelijks bezig onze dienstverlening 
op peil te houden en waar mogelijk te verbeteren.
Sinds april 2011 draagt onze praktijk het keurmerk 
‘Geaccrediteerde Praktijk’ van het Nederlands 
Huisartsen Genootschap (NHG).

In 2012 ontvingen wij van de Nederlandse 
Patiënten Consumenten Federatie (NCPF) het 
certifi caat ‘Door Cliënten Bekeken’, een traject voor 
kwaliteitsverbetering, bekeken vanuit de patiënt. 

Onze medewerkers hebben ook spreekuur bij 
Zuwe Zorgpoort Leidsche Rijn in Vleuterweide. 

Door nauw samen te werken op één locatie met 
specialisten van het ziekenhuis wordt u goede en 
bereikbare zorg geboden. Bijvoorbeeld:

 •  Prikpunt  •  Röntgen  •  Echo

 Onlineult
 www.weerark.nl
 Via onze website kunt u 24 uur per dag terecht: Via onze website kunt u 24 uur per dag terecht:
• het aanvragen van herhaalrecepten het aanvragen van herhaalrecepten
• het plannen van een afspraak via de webagenda het plannen van een afspraak via de webagenda
• voor eConsulten 
• betrouwbare medische inhoudelijke informatie en  betrouwbare medische inhoudelijke informatie en 

adviezen

 Telefoon
Van 8.00 tot 17.00 uur zijn we bereikbaar via tele-Van 8.00 tot 17.00 uur zijn we bereikbaar via tele-
foonnummer 030 666 1239 
Via een keuzemenu zijn de spoed- en recepten-Via een keuzemenu zijn de spoed- en recepten-
lijn bereikbaar. Wilt u het telefoongesprek zo kort lijn bereikbaar. Wilt u het telefoongesprek zo kort 
mogelijk houden, zodat we ook voor anderen goed mogelijk houden, zodat we ook voor anderen goed 
bereikbaar zijn.bereikbaar zijn.

 Afsprakenspreekuur
Wij werken alleen volgens afspraak. De spreekuur-Wij werken alleen volgens afspraak. De spreekuur-
tijden zijn:tijden zijn:

• ’s ochtends van 08.00 tot 10.00 uur  ’s ochtends van 08.00 tot 10.00 uur 
• ’s middags van 14.00 tot 16.00 uur ’s middags van 14.00 tot 16.00 uur
• Een aantal maal per week biedt de praktijk och- Een aantal maal per week biedt de praktijk och-

tendspreekuur vanaf 07.00 uur en avondspreekuur tendspreekuur vanaf 07.00 uur en avondspreekuur 
aan (uitsluitend voor consulten)aan (uitsluitend voor consulten)
Per afspraak reserveren wij 10 minuten en wordt Per afspraak reserveren wij 10 minuten en wordt 
één vraag voor één persoon behandeld. Heeft één vraag voor één persoon behandeld. Heeft 
u meer dan 10 minuten nodig of meer dan één u meer dan 10 minuten nodig of meer dan één 
vraag, dan verzoeken wij u dit aan te geven bij het vraag, dan verzoeken wij u dit aan te geven bij het 
maken van de afspraak. maken van de afspraak. 
Spoedeisende vragen krijgen altijd dezelfde dag Spoedeisende vragen krijgen altijd dezelfde dag 
aandacht van uw huisarts.aandacht van uw huisarts.
Naast gewone huisartsgeneeskundige hulp worden Naast gewone huisartsgeneeskundige hulp worden 
kleine chirurgische ingrepen verricht, zoals hechten kleine chirurgische ingrepen verricht, zoals hechten 
van wonden en verwijderen van huidafwijkingen.van wonden en verwijderen van huidafwijkingen.
Op de locatie aan de Zandweg wordt ook spreek-Op de locatie aan de Zandweg wordt ook spreek-
uur aangeboden door:uur aangeboden door:

• Diëtiste
• Logopediste

Voor een afspraak maakt u direct bij hen een af-Voor een afspraak maakt u direct bij hen een af-
spraak. Op onze website vindt u de contactgegevens.spraak. Op onze website vindt u de contactgegevens.

  eConsult
 Via onze website kunt u gebruik maken van 
 eConsult. Geschikte onderwerpen voor 
 eConsult zijn:

• leefstijladviezen en -vragen

• vragen over medicijnen

• vragen over (uitslagen van) onderzoek

• vragen over een eerder consult
 Niet geschikte onderwerpen zijn:

• spoedeisende zaken

• nieuwe (lichamelijke) klachten waarbij mogelijk  nieuwe (lichamelijke) klachten waarbij mogelijk 
lichamelijk onderzoek nodig islichamelijk onderzoek nodig is

• emotionele problemen emotionele problemen

 Terugbelspreekuur
U kunt tussen 08.00 en 11.00 uur ’s ochtends  U kunt tussen 08.00 en 11.00 uur ’s ochtends  
telefonisch overleg met uw huisarts aanvragen bij telefonisch overleg met uw huisarts aanvragen bij 
de praktijkassistente. Zij vraagt om uw persoon-de praktijkassistente. Zij vraagt om uw persoon-
lijke gegevens en enkele gegevens die verband 
houden met uw vraag. U wordt dezelfde dag 
teruggebeld door uw huisarts.

 Huisbezoeken
Een huisbezoek vraagt u telefonisch aan tussen 
08.00 en 11.00 uur ‘s ochtends. De huisbezoe-
ken worden meestal in de loop van de ochtend 
afgelegd.

 Herhalingsrecepten
U heeft de volgende manieren om U heeft de volgende manieren om 
herhalingsrecepten aan te vragen:herhalingsrecepten aan te vragen:

• Via www.weerark.nlVia www.weerark.nl

• De receptenlijn: 030 666 1239 (optie 2) De receptenlijn: 030 666 1239 (optie 2)

• Per fax: 030 666 1124 Per fax: 030 666 1124

• Door de oude verpakkingen achter te laten in de  Door de oude verpakkingen achter te laten in de 
daarvoor bestemde brievenbus van de praktijkdaarvoor bestemde brievenbus van de praktijk

• Door tussen 08.00 en 11.00 uur ‘s ochtends te  Door tussen 08.00 en 11.00 uur ‘s ochtends te 
bellen naar de assistentebellen naar de assistente
Vermeld altijd uw naam, adres, geboortedatum Vermeld altijd uw naam, adres, geboortedatum 
en de naam en sterkte van de medicatie.

  eConsult

 




