BEREIKBAARHEID TELEFONISCH
Afspraak maken / aanvragen huisbezoek
Marnixlaan 5
3132 PL Vlaardingen
T 010 - 434 51 00
F 010 - 474 17 73
www.dekleineheemtuin.nl
HUISARTSEN
N.M.I. Banga
M. Berkovits
M. de Hoop
PRAKTIJKONDERSTEUNERS (POH)

08.00 - 10.00 uur
Uitslagen opvragen
08.00 - 10.00 uur
Overigen
10.00 - 11.30 uur

Uitsluitend spoed

BEREIKBAARHEID
Onze praktijk is gevestigd in het Marnix
Revalidatiecentrum, u vind ons na de hoofdingang
direct links. Voor de deur kunt u vrij parkeren.
Auto
A20 richting Hoek van Holland: afslag 8 richting Vlaardingen
West. Sla na de afrit linksaf naar de Marathonweg. Sla na 1,2
km rechtsaf naar de Marnixlaan. Sla na 90 m linksaf het terrein
op met aan de linkerkant ligt het Marnix Revalidatiecentrum
gelegen, waarin Huisartsenpraktijk De Kleine Heemtuin
gevestigd is.
A20 richting Rotterdam: afslag 8 richting Vlaardingen
West. Sla na de afrit rechtsaf naar de Marathonweg. Sla na 1,2
km rechtsaf naar de Marnixlaan. Sla na 90 m linksaf het terrein
op met aan de linkerkant ligt het Marnix Revalidatiecentrum
gelegen, waarin Huisartsenpraktijk De Kleine Heemtuin
gevestigd is.

08.00 - 17.00 uur
Openbaar vervoer

Somatiek
N. Bouzariouh
L. Kool
Geestelijke Gezondheidszorg
M. Meijer

SPREEKUUR

ASSISTENTEN

Dagelijks op afspraak
Huisarts
Praktijkondersteuner
Doktersassistent

M.W.G. Adams

RECEPTEN

K.F. van Brandwijk
J. Stolk
OFFICE MANAGER
S. van Buuren

Ingeschreven patiënten kunnen dagelijks
herhaalrecepten aanvragen, via de website en
receptenlijn: 010 - 434 51 00 keuze 2
Medicijnen die op werkdagen voor 11.00 uur
besteld zijn, liggen de volgende werkdag na 15.00
uur klaar bij de apotheek.

Bus 56: Uitstappen op de Doctor Wiardi Beckmansingel,
richting het noorden lopen en rechtsaf de Marnixlaan op, dan
treft u voor de Marathonweg het Revalidatiecentrum Marnix
rechts, waarvóór u rechts af moet slaan.

Wij zijn als opleidingspraktijk verbonden aan het
Erasmus MC en leiden artsen op tot huisarts en
studenten tot basisarts.

BESPREEK ONVREDE MET UW HUISARTS

SPOED
Levensbedreigend? Bel

112

Voor andere dringende zaken die niet tot de
volgende werkdag kunnen wachten:
Maandag t/m vrijdag 08.00 - 17.00
Huisartsenpraktijk De Kleine Heemtuin
010 – 434 51 00
Marnixlaan 5
3132 PL Vlaardingen

AVOND, NACHT, WEEKEND EN FEESTDAGEN
Huisartsenpost Schievliet, locatie Nieuwe
Waterweg Noord, te Schiedam
010 - 249 39 39
Vlietlandplein 2
3118 JH Schiedam

Wanneer u ontevreden bent, stellen wij het op prijs
als u dit met ons bespreekt. In dat geval proberen
wij dit voor u weg te nemen.

Vindt u het moeilijk om uw onvrede met ons te
bespreken, of hebben wij deze niet kunnen
wegnemen, dan heeft u de mogelijkheid om uw
klacht te bespreken met een onafhankelijke en
onpartijdige klachtenfunctionaris. Deze zoekt
samen met u naar een oplossing, zonder daarbij
partij te kiezen. Dit kan bijvoorbeeld via
bemiddeling. Alles wat u de klachtenfunctionaris
vertelt, is vertrouwelijk.

Om contact met de klachtenfunctionaris op te
nemen kunt u gebruik maken van het
klachtenformulier op de website van SKGE
(www.skge.nl). U kunt ook bellen: 088 - 022 91 90

CONTROLEER UW ZORGVERZEKERING
Consulten en behandelingen in de
huisartsenpraktijk worden vergoed via uw
basisverzekering.
Voorgeschreven medicatie, verwijzingen naar
andere zorgverleners en aanvullende
onderzoeken (zoals bloedprikken en een
röntgenfoto) vallen (deels) onder uw eigen risico.

Wij hebben geen toegang tot informatie over de
precieze dekking van uw verzekering. Bij twijfel
hierover kunt u contact opnemen met uw
zorgverzekering.
AVG EN ONZE PRAKTIJK
De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van
privacy en persoonsgegevens. De daarbij
behorende regels voor de privacy in de
gezondheidszorg staan onder andere vermeld in
de Wet geneeskundige
behandelingsovereenkomst (WGBO).

Op onze website vindt u ons privacyreglement.
Daarin staan uw rechten en onze plichten die
gelden op grond van de AVG en de WGBO.

Medische informatie www.thuisarts.nl

