www.therapeuticumlemminkainen.nl - Onze eigen website
* om administratieve wijzigingen door te geven
* voor informatie over afwezigheid van artsen en therapeuten
* voor actuele informatie
www.thuisarts.nl
website van het Nederlands HuisartsenGenootschap (NHG). Deze website geeft
betrouwbare informatie over ziekte en gezondheid.
www.patientenkringlemminkainen.nl
De Vereniging Patiëntenkring Groningen is een vereniging van patiënten van ,
ontstaan in 1977, met het doel antroposofische gezondheidszorg in Groningen
mogelijk te maken. Zij hebben in 1980 het Therapeuticum opgezet. Sindsdien is
het Therapeuticum, mede dankzij de inzet van vrijwilligers vanuit de Patiëntenkring, uitgegroeid tot het Therapeuticum in zijn huidige vorm. De Patiëntenkring
is een onmisbaar onderdeel van Therapeuticum Lemminkäinen.
www.antroposana.nl
Website van de landelijke patiëntenvereniging voor antroposofische gezondheidszorg.
www.gezichtspunten.nl
Website van Centrum Sociale Gezondheidszorg, de uitgever van de brochures
Gezichtspunten.

wegwijzer huisartsenpraktijk

wegwijzer therapeuticum

enkele handige websites

telefoonnummers huisartsenpraktijk
algemene nummer
(keuzemenu)

08 : 00-12: 00 en 14: 00-16 : 00

spoednummer
08:00-17 op werkdagen
		
of
doktersdienst

17:00-08:00 op werkdagen
weekeinde: dag en nacht
feestdagen: dag en nacht

3124052
3124052
keuze 1
3145672
0900 9229		

N.B. Verzekeringspasje bij de hand houden.

herhaalreceptenlijn
zie volgende pagina voor informatie
		

3124052
keuze 2

medewerkers huisartsenpraktijk
huisartsen

Susanne Karwowski, Roelke Nieweg, Maria
Strating en Rigobert van Zijl

praktijkassistenten

Cilia Fleuren, Cobi Meijer, Saskia Woltman

medisch secretaresse

Anne-Marieke Caspers

praktijkondersteuner

Els Postma

verpleegkundig specialist Marieke Heemskerk
praktijkondersteuner ggz Pauli van Engelen, Heika Luttjeboer
rekeningen en financiën

Anne-Marieke Casper

praktijkmanager

Paul La Poutré
www.therapeuticumlemminkainen.nl

telefoonnummers therapeuten

Via de receptenlijn 050-3124052, keuze 2, kunt u dag en nacht uw herhaalrecepten inspreken. Houd voordat u gaat bellen alle gegevens bij de hand
(naam van het medicijn, hoeveel u per dag gebruikt, de periode waarover
u een herhaling wilt, de naam van uw apotheek.)
Spreekt u de boodschap vóór 11:30 uur ‘s morgens in, dan kunt u uw
medicijnen twee werkdagen later bij uw apotheek ophalen. Het inspreken gaat stapsgewijs. Na elke vraag hoort u een piep. Spreek duidelijk en
rustig in en druk daarna op toets 0 of wacht op de volgende vraag.
Herhaalrecepten kunt u ook aanvragen via de post, per fax (050 3127620)
en via onze website www.therapeuticumlemminkainen.nl. U kunt ook
een briefje met uw herhaalrecept of het etiket van uw herhaalrecept in de
receptenbus achterlaten (rechts van het publicatiebord bij de uitgang).

diëtetiek

Nella van der Aa

06 30333174

euritmietherapie

Carla Besteman

06 38405936

fysiotherapie

Thijs van der Aa

06 10553559

kunstzinnige therapie

Susan Goslinga

06 30502781

kunstzinnige therapie
integratieve
kinder- en jeugdtherapie

Birgit Fonville

06 19049134

massagetherapie

Mirjam van Kan

06 18992610

uitwendige therapie

Pauli van Engelen

050 5735639

Voor spoedrecepten, of medicijnen voorgeschreven door specialisten en onduidelijkheden kunt u bellen via de praktijklijn, 050 3124052, keuze 5.

zorgportaal
Wij zijn ook online bereikbaar via het Zorgportaal. In het Zorgportaal
kunt u herhaalrecepten aanvragen, en een e-consult aanvragen bij uw
huisarts voor medische niet spoedeisende vragen. In de nabije toekomst
zal het eveneens mogelijk zijn een afspraak te maken.
Op de website, onder ACTUEEL vindt u meer informatie (knop Zorgportaal), onder links vindt u een directe link naar het Zorgportaal.

www.therapeuticumlemminkainen.nl

wegwijzer therapiën

wegwijzer huisartsenpraktijk

herhaalrecepten

overige informatie
fax

050 312 76 20

vragen over rekeningen
huisartsen

050 312 40 52 (keuze 4)

e-mail Patiëntenkring
website Patiëntenkring

info@patientenkringlemminkainen.nl
www.patientenkringlemminkainen.nl

ingangsdatum/wijzigingsdatum: juni 2018

www.therapeuticumlemminkainen.nl

