Spreekuur is altijd volgens afspraak.
U kunt tussen 08.00 en 12.00 uur bellen
voor het maken van een afspraak.

Het Team

Speciale spreekuren:
Hart- en vaten Spreekuur
Maandag, Dinsdag en Donderdag.

Dr. Gerard Mientjes
Huisarts

Diabetes Spreekuur
Maandag, Dinsdag en Donderdag

Dr. Hilda Boersma
Huisarts

Stoppen met roken spreekuur
Dinsdag en Donderdag

Joselien Hennipman-van Vliet
Praktijkondersteuner Somatiek

GGZ
Maandag en Donderdag (Westbroek)
Gewichtscontrole
Maandag en Dinsdag (Westbroek)
Ouderenzorg Spreekuur
Maandag, Dinsdag en Donderdag
Wrattenspreekuur
Woensdag 15.30 – 16.30 u (Westbroek)

Medisch Centrum
Westbroek Groenekan
www.mcwg.nl

Rianne Lokhorst
Praktijkondersteuner Somatiek
Jacqueline Keers
Praktijkondersteuner GGZ
Ria Stam – van Zijtveld
Doktersassistente / Gewichtsconsulent
Willemijn van Bemmel - Oskam
Doktersassistente
Sandy van den Ham
Doktersassistente
Sonja Manten
Apothekersassistente
Liza de Zoeten
Doktersassistente
Openingstijden praktijk
Locatie Westbroek:
Maandag t/m vrijdag geopend van
8.00 – 17.00 uur.
Locatie Groenekan:
Maandag t/m vrijdag geopend van
8.00 – 12.00 uur

–

Telefonische
Suspendisse
Bereikbaarheid
potenti.
Wij zijn telefonisch bereikbaar
tussen 08.00 – 12.00 uur en van
14.00 – 17.00 uur.

Bloedprikken door Saltro
Woensdag
8.00 – 8.30 uur
Donderdag
8.00 – 8.30 uur
Woensdag
8.00 – 8.30 uur
Ma t/m vrijdag
Ma t/m vrijdag

Praktijk Westbroek
Praktijk Westbroek
Praktijk Groenekan

7.45 – 8.45 uur

Dijckstate
Maartensdijk
7.00 – 18.00 uur Saltro Utrecht
Werradreef 2
7.00 – 18.00 uur MediBilt Bilthoven
Neptunuslaan 3

In geval van spoed zijn wij via keuze
1 de hele dag te bereiken.

Ma t/m vrijdag

U kunt kiezen uit de volgende
mogelijkheden:
Keuze 1: Spoed (in geval van
levensbedreigende situaties)
Keuze 2: Medicijnen bestellen
Keuze 3: Assistente spreken

Let op! Wanneer u nuchter bloed moet prikken betekent dit dat u 8
uur voor de bloedafname niets mag eten en/of drinken. Uiteraard
mag u wel uw medicatie met een glas water innemen.

Receptenlijn (24 uur per dag)
Bel de praktijk en kies: keuze 2.
Spreek het volgende in:
Naam & geboortedatum, naam en
sterkte van het medicijn. Indien de
medicijnen
bezorgd
moeten
worden, dient u dit ook in te
spreken. Als u voor 17.00 uur
inspreekt, kunt u de bestelling de
volgende werkdag ophalen.

Visites
In de middag worden visites gereden. U kunt ’s morgens
een visite bij de assistente aanvragen. Omdat er in de
praktijk betere onderzoek- en behandelingsmogelijkheden
zijn, is het, indien mogelijk, beter om naar de praktijk te
komen.

Huisartsenpost
Voor dringende hulp van de huisarts ’s avonds, ’s
nachts, in het weekend en op feestdagen belt u de
huisartsenpost.
Woonachtig in Westbroek, Groenekan, Maartensdijk
en De Bilt:
Huisartsenpost “ Stad Utrecht” 088-1309670
Woonachtig in Hollandsche Rading en
Vuursche:
Huisartsenpost “ Blaricum” 088-1309600

Lage

Woonachtig in Tienhoven en Maarssen:
Huisartsenpost “Leidsche Rijn” 088-1309620

Verbeteringen / klachten
Mocht u klachten hebben of mogelijkheden tot
verbetering, dan horen wij dit graag van u!

Vakanties
Wilt u weten wanneer de praktijk gesloten is, kijk dan op
onze website www.mcwg.nl of vraag de assistente
Aanvraag ontheffing Korssesteeg
Patiënten die wonen in Maartensdijk, Hollandsche Rading
of Groenekan kunnen in de praktijk een aanvraag voor de
ontheffing voor de Korssesteeg vragen. Wanneer de
ontheffing is verlopen, kunt u mailen naar info@debilt.nl
Website
Op onze website www.mcwg.nl kunt u meer informatie
vinden over de praktijk. Ook is het mogelijk u aan te
melden voor het patiëntportaal. Op deze manier kunt u
online uw medicijnen bestellen en een afspraak maken bij
de huisarts.
Apotheek Westbroek
De apotheek is maandag t/m vrijdag geopend tussen 8.00
– 12.00 uur en tussen 14.00 – 17.00 uur. Tussen 10.30 –
11.00 uur is de apotheek gesloten i.v.m. overleg.

Locatie Westbroek
Kerkdijk 36 a
3615 BE Westbroek
Tel: 0346-281201
Fax: 0346-281742
Dr. G.H.C. Mientjes
Maandag t/m vrijdag geopend van 8.00 – 17.00 uur.
Locatie Groenekan
Oranjelaan 3
3737 AS Groenekan
Tel 0346-281201
Fax: 0346-210413
Dr. H. Boersma
Maandag t/m vrijdag geopend van 8.00 – 12.00 uur.

