
Voorlichting
Als praktijk willen we ons onderscheiden door goede 

voorlichting. Op onze website vindt u altijd de laatste 

informatie over actuele onderwerpen. U vindt hier ook 

informatie over verwijzingen, de sociale kaart, keuringen 

en onderzoeken.

Herhaalrecepten
De huisartsen en apotheken in Krimpen aan den IJssel 

hebben afgesproken dat herhaalrecepten bij de 

apotheek aangevraagd dienen te worden.

Het aanvragen is mogelijk met het herhaalnummer 

dat op het etiket van uw geneesmiddel staat via nummer 

088 0800 163 of via de online herhaalservice.

Academische praktijk
Onze huisartsenpraktijk neemt deel aan de opleiding 

tot arts van de Erasmus Universiteit Rotterdam en de 

opleiding(en) tot praktijkverpleegkundige en dokters-

assistente. Het kan daarom zo zijn dat er stagiaires, 

studenten of (co-)assistenten meelopen. Mocht u hier 

bezwaar tegen hebben dan horen we dat graag. 

Daarnaast verlenen we medewerking aan 

wetenschappelijk onderzoek.

Kwaliteitskeurmerk
Wij zijn gestart met een certificeringstraject. Hiermee 

voldoet onze huisartsenpraktijk aan landelijk vastgestelde 

normen en werkt gericht aan kwaliteitsverbetering.

Huisartsenpraktijk 
Boer, Heins en Grotenhuis

Gezondheidscentrum Krimpen
Groenendaal 1, 2922 CJ Krimpen aan den IJssel

Telefoon: 0180 512 230

Spoedgevallen: 0180 550 650

E-mail: huisartsennoord@gckrimpen.nl

Website: www.huisartsenpraktijkkrimpen.nl

U vindt ons op de eerste verdieping, via de trap links en 

meteen rechts en vanuit de lift meteen linksaf.

Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 8.00-17.00 uur

Tijdens de lunchpauze tussen 12:00 en 13:00 uur zijn wij 

uitsluitend geopend voor spoedzorg.

Buiten openingstijden kunt u terecht bij de Huisartsenpost 

(HAP) IJsselland via nummer 010 2799262. Onze telefoon 

(keuze 1) staat buiten werktijden hierheen doorgeschakeld.

Gezondheidscentrum Krimpen
Groenendaal 1, 2922 CJ Krimpen aan den IJssel

Telefoon: 0180 512 230, spoedgevallen: 0180 550 650

Praktijkinformatie en voorlichting van uw huisarts:

www.huisartsenpraktijkkrimpen.nl

www.huisartsenpraktijkkrimpen.nl



U bent van harte welkom
Binnen het grote gezondheidscentrum in Krimpen aan den 

IJssel zijn wij een kleinschalige huisartsenpraktijk met een 

hechte groep van enthousiaste medewerkers, bestaande 

uit één vrouwelijke en twee mannelijke huisartsen, twee 

praktijkverpleegkundigen en vier doktersassistentes. Dit 

maakt dat eenieder in onze praktijk u en uw familie echt 

kent en weet wat er speelt. Wij nemen hier de tijd voor. 

'Ouderwetse' huisartsenzorg dus binnen een moderne, 

volwaardig uitgeruste praktijk.

Inschrijven nieuwe patiënten
Woont u in Krimpen aan den IJssel dan bent u van harte 

welkom in onze praktijk. U kunt ons inschrijfformulier 

ophalen bij de assistente of downloaden via de website. 

U dient het volledig ingevulde en ondertekende formulier 

persoonlijk op de praktijk af te geven. U dient het ID-bewijs 

van uzelf en/of eventuele gezinsleden mee te nemen. Stelt 

u prijs op een kennismaking met één van de huisartsen dan 

kunt u hiervoor een afspraak maken.

Samenwerking
Wij hechten veel waarde aan samenwerking om de 

kwaliteit en efficiëntie van de zorg te verbeteren. Wij 

hebben hiervoor regelmatig contact met zorgverleners 

binnen en buiten het gezondheidscentrum.

Spreekuur
Voor het maken van een afspraak op het spreekuur kunt u 

bellen naar 0180 - 512 230 van 08:00 – 10:30 uur en 

13:00 – 15:00 uur. U kunt ook direct online een afspraak 

maken, kijk voor de voorwaarden op onze website.

Wij werken uitsluitend op afspraak. Bij het maken van 

een afspraak zal de assistente u een aantal vragen stellen. 

Zo kan er beoordeeld worden op welke termijn uw 

afspraak plaats dient te vinden en hoeveel tijd er voor u 

gereserveerd zal worden.

Huisbezoek of terugbelverzoek
Het aanvragen van een huisbezoek of terugbelverzoek is 

alleen mogelijk in overleg met de assistente. Bel hiervoor 

tussen 08:00 - 10:30 uur naar 0180 - 512 230. De huisarts 

streeft ernaar u te bezoeken tussen 11:00 en 13:00 uur. 

Het is - indien mogelijk - beter als u naar de praktijk komt, 

daar hebben we meer mogelijkheden voor onderzoek en 

behandeling.

Uitslagen
U kunt uw uitslag opvragen bij de assistente tussen 13:00 

en 15:00 uur via 0180 - 512 230. Uw huisarts heeft in het 

consult met u aangegeven wanneer de uitslagen te 

verwachten zijn.

Huisartsen
Mevr. A.M. Boer

Dhr. N. Heins

Dhr. D. Grotenhuis

Praktijkverpleegkundigen
De praktijkverpleegkundigen dragen zorg voor onze 

patiënten met chronische ziekten zoals suikerziekte 

(Diabetes Mellitus), hart- en vaatziekten, astma en COPD 

(chronische bronchitis en/of longemfyseem). De praktijk-

verpleegkundige heeft de opleiding tot praktijkonder-

steuner of verpleegkunde (HBO-V) gevolgd en werkt 

altijd onder supervisie van de huisarts. De taken worden 

zelfstandig uitgevoerd in de vorm van spreekuren, 

huisbezoeken, voorlichting, educatie en instructie.

Doktersassistenten
De doktersassistenten staan u graag te woord voor het 

maken van afspraken en voor laagdrempelig overleg of 

advies. Daarnaast kunt u bij hen terecht op het 

assistentenspreekuur voor o.a. bloeddrukcontrole, oren 

uitspuiten, uitstrijkjes maken, urinecontrole bij verdenking 

op blaasontsteking en voor reizigersadvisering.

Evenals de huisartsen hebben praktijkverpleegkundigen 

en doktersassistenten geheimhoudingsplicht.


