
Huisartsenpraktijk 
Wildeboer & Westerhof

www.zoetermeerhuisarts.nl

Adres: Kentgensplein 26 D
            2717 HS Zoetermeer 
            Gezondheidscentrum Buytenwegh
Website:        www.zoetermeerhuisarts.nl

Telefoon:      079-351 20 12 
Keuzemenu   : toets 1 voor SPOED  
                       : toets 2 voor herhaalrecepten
                       : toets 3 voor de assistente      
Fax:         079-351 16 86
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Praktijkorganisatie:
08.00-9.00 uur:   afspraken maken voor dezelfde dag en aanvragen 

      van visites.
08.00-10.15 uur: afspraken maken voor de volgende dagen
10.15-10.45 uur: Alleen voor dringende zaken ivm overleg tussen 

                huisarts en assistente 
10.45-13.00 uur: afspraken maken voor de volgende dagen en 

                 opvragen van uitslagen
13.00-17.00 uur: uitsluitend bellen in dringende gevallen omdat de 

                 assistente dan haar eigen spreekuur houdt en 
                 administratief werk verricht

U kunt dagelijks op afspraak bij de assistentes terecht voor o.a. 
bloeddrukmeting, injecties, uitstrijkje voor het bevolkingsonderzoek, 
oren uit spuiten, behandeling van wratjes etc.

Indien u het spreekuur wenst te bezoeken met verschillende klachten, 
verzoeken we u dit duidelijk aan de assistente kenbaar te maken. Zij 
kan dan meer tijd voor u reserveren.

Openingstijden:

Maandag: 08.00-17.00 uur
Dinsdag: 08.00-17.00 uur
Woensdag: 08.00-17.00 uur
Donderdag: 08.00-13.00 uur
Vrijdag: 08.00-17.00 uur

Op donderdagmiddag wordt de praktijk van 13.00-17.00 uur voor 
dringende zaken waargenomen door huisartsenpraktijk Gijzen & 
Looije, telefoonnummer: 079-321 33 62

Huisartsenpost:
‘s Avonds, ‘s nachts, in het weekend of op feestdagen neemt de 
huisartsenpost waar. De huisartsenpost is uitsluitend bedoeld voor 
spoedeisende medische problemen die niet kunnen wachten tot de 
volgende werkdag.
Adres:
Toneellaan 1 
2725 NA Zoetermeer 
(ingang Brechtzijde Aan de achterzijde van het Lange Land Ziekenhuis)
Telefoon: 079-343 16 00
Voor doven en slechthorenden is er teksttelefoon: 079 3315766 of
 via fax: 079 3432490

Spoedlijn: De spoedlijn is uitsluitend bedoeld voor levens-
bedreigende situaties, indien het geen levensbedreigende situatie 
betreft zal de verbinding worden verbroken om de lijn vrij te houden.

Herhaalrecepten: U kunt medicatie die herhaald moet worden 
bestellen via de receptenlijn (toets 2 in telefoonmenu) of via de website 
www.zoetermeerhuisarts.nl.

Spreekt u via de telefoon de volgende gegevens duidelijk in:
1: uw naam
2: uw geboortedatum
3: welke apotheek u kiest
4: moeten de medicijnen bezorgd worden?
5: welke medicijnen u wenst (met dosering en hoeveelheid)
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