
Openingstijden 
 
De praktijk is geopend van maandag t/m 
vrijdag van: 8.00 uur tot 17.00 uur.  
In geval van spoed, belt u direct 0251-
760054 keuze 1. 
Na 17.00 uur en in het weekend kunt u 
voor spoedgevallen terecht op de 
huisartsenpost in het Rode Kruis 
Ziekenhuis. 
 

Telefoonnummers 
 

Praktijknummer:  0251-760054  
Spoednummer: keuze 1 
Contact praktijkassistente: 
T.J.Groot:  keuze 3 
M.A.Willems:  keuze 4 
M.Boorsma:  keuze 4 
N.Zwanenburg: keuze 5  
J.M. Knetemann: keuze 5 
Receptenlijn:  keuze 2 
Huisartsenpost: 0251-265265 

 
 

E-mail en website 
huisartsenwijkerbaan@ezorg.nl 
Hier kunt u veel informatie vinden. Wij 
mailen uitsluitend beveiligd, u ontvangt dan 
een KPN zorgmessenger mail, waarin u 
uitleg krijgt om een beveiligde 
mailwisseling op te zetten. Dit is vrij  

 
 
omslachtig. Handiger is om via onze 
website een account aan te vragen via het 
patiënten portaal van uw eigen huisarts. 
Hiermee kunt u veel zelf regelen bv. uw 
eigen dossier inzien, uitslagen zien 
herhaalrecepten aan te vragen of zelf 
online een afspraak maken bij uw huisarts 
in de webagenda. 
 

Afspraken 
 
Van 8.00-12.00 uur en van 13.30-16.30 uur 
kunt u bellen voor het maken van een 
afspraak voor het spreekuur.  
 

Visites 
 
Het aanvragen van visites graag VÒÒR 
10.00 uur. Alle huisartsen rijden aan het 
einde van de ochtend of begin van de 
middag visites. Wij vragen u zoveel mogelijk 
om naar de praktijk te komen omdat daar 
de onderzoeksmogelijkheden beter zijn. 

 
Herhaalrecepten 
 
Voor herhaalrecepten kunt u 24 uur per 
dag bellen met de receptenlijn of via uw 
eigen zorg online account. 

Wanneer is welke arts aanwezig? 

 
T.J. Groot werkt op maandag, woensdag en 
vrijdag.  

M.A. Willems werkt op dinsdag en vrijdag.  
M. Boorsma werkt op maandag en 
donderdag.  

N. Zwanenburg werkt op maandagmiddag , 
woensdag en vrijdag. J.M. Knetemann 
werkt op maandag, dinsdag en donderdag .  

Indien er sprake is van spoed en uw eigen 
huisarts is niet aanwezig dan neemt een 
andere huisarts waar. 

 
Uitslagen onderzoeken 
 
Indien u geen (vervolg) afspraak heeft na 
bloedonderzoek of röntgenonderzoek, 
dient u zelf telefonisch contact op te 
nemen om deze uitslag op te vragen. 
 

Urine 
 
Van 8.00 uur tot 10.00 uur kunt u een potje 
eerste ochtendurine, voorzien van naam en 
geboortedatum, inleveren. Tevens wordt u 
gevraagd om een formulier in te vullen over 
de aard en duur van de klachten. Over de 
uitslag kunt u zelf bellen na 14.00 uur. 
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EHBO 
Voor eerste hulp (open wonden, 
kneuzingen, verbranding en dergelijke) 
kunt u altijd direct terecht. Als u van te 
voren belt of laat bellen, houdt de huisarts 
rekening met uw komst. 
 

Praktijkondersteuning 
 
In de praktijk zijn er praktijkondersteuners 
werkzaam. Zij werken in nauw overleg met 
de huisarts samen.  
De praktijkondersteuners Martine en 
Manuela houden zich bezig met de zorg 
voor mensen met diabetes mellitus, astma/ 
COPD en hart- en vaatziekten, stoppen met 
roken. Martine is werkzaam op dinsdag t/m 
vrijdag en ziet de patiënten van dr. T.J. 
Groot en M.A. Willems. 
Manuela is werkzaam op maandag en 
donderdag en ziet de patiënten van N. 
Zwanenburg & J.M. Knetemann. 
 
De praktijkverpleegkundige Annelies is 
verantwoordelijk voor de ouderenzorg. Zij 
doet visites op aanvraag van de huisartsen. 
Op dinsdagochtend van 10.00-10.30u 
wandelt zij met ouderen van 65+ , dit is 
kosteloos. Daarna koffie met de groep bij 
Elsanta voor €2,-. 

 
 

POHGGZ 

 
Astrid Ruigrok, psycholoog, heeft spreekuur 
op vrijdag. 
Monique Jongens, POH-jeugd, heeft om de 
week spreekuur op dinsdagochtend. 
 

Assistentenspreekuur 

 
De assistenten hebben eigen spreekuren. U 
kunt een afspraak maken voor 
bloeddrukcontrole, bloedsuikercontrole 
(vingerprik), hechtingen verwijderen, 
injecties, oren uitspuiten, uitstrijkjes 
volgens bevolkingsonderzoek, 
wondcontrole, wratten aanstippen (stikstof 
dagelijks aanwezig in de praktijk) en 
zwachtelen. Ook zien zij als SOH 
(spreekuurondersteuner huisarts) kleine 
klachten op hun eigen spreekuur. 
Liesbeth is assistente van T.J. Groot. Ingrid, 
Ingemarice en Kitty zijn assistenten van N. 
Zwanenburg en J.M. Knetemann. Ine is 
assistente van M.A. Willems en M. 
Boorsma. 
 

Bloed prikken 
 
Elke werkdag van 8.00-10.00 uur prikpost 
aanwezig voor bloed prikken.   
 

Praktijkinformatie voor 
patiënten 

 
 

 

 
 

T.J.Groot       M.A.Willems      
J.M. Knetemann   N. Zwanenburg  
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