
 
Alle andere disciplines Waar vindt u onze huisartsen? 

Piet Heinlaan 50B, 1403 TZ Bussum 

Apotheek Bussum Zuid 

Piet Heinlaan 50A tel:035 6931618 

www.apotheekbussumzd.nl 

 
Diëtistenpraktijk Dievita 

Piet Heinlaan 50D tel: 035 6921146 
www.dievita.nl 

 
Logopedie  & Pedagogiek TOOM 

Piet Heinlaan 50D tel: 035 6981158 
www.toom.nu 

 
Maatschap voor Fysiotherapie Bussum Zuid 
Piet Heinlaan 50C Tel. 035 6938468 
E-mail:fysiobus@xs4all.nl 

 
Psychologenpraktijk Corinne Wesselingh 
Eerstelijnspsycholoog, NIP, GZ 
Piet Heinlaan 50D Tel: 035 5319733 
www.psybussum.nl 

 
 
 

 
Huisartsen 

 
Medisch Centrum 

Bussum Zuid 

 

Prikpost Tergooi Ziekenhuizen 

Openingstijden 8.00 - 9.00 uur iedere werkdag Op internet 
www.medischcentrumbussumzuid.nl 

Voetsula, centrum voor podotherapie 
Piet Heinlaan 50B Tel: 035-8871565 
www.voetsula.nl 

 
Fundusfoto Tergooi Ziekenhuizen 

Vrijdagmiddag op afspraak 

www.mcbz.nl 

 

Contact via email  

Algemene, niet medische vragen 
assistentes@mcbz.nl 

 
Voor medische vragen 
www.mcbz.nl/vraag-stellen 

C. Speelman en P. Smeink 
 

A.B. Pape 
 

M.Voerknecht 
 

W. Stehouwer 
 

http://www.dievita.nl/
http://www.logopediepraktijktoom.nl/
mailto:fysiobus@xs4all.nl
http://www.psybussum.nl/
http://www.mcbz.nl/


 

 

 

De huisartsen 

In Medisch Centrum Bussum Zuid werken vier 
huisartsen praktijken. U heeft een eigen huisarts als 
behandelaar. Daarnaast zijn er andere disciplines 
werkzaam, zoals een diëtiste, logopediste, 
psycholoog, podotherapeut en fysiotherapeuten. Ook 
is er een apotheek en een prikpost in het gebouw 
gevestigd. Informatie hierover vindt u op de andere 
zijde van de folder. 
 
 

De assistentes 
De assistentes zijn opgeleid als triagist. Dat wil 
zeggen dat zij goed in staat zijn om uw hulpvraag uit 
te vragen en samen met u te overleggen welke hulp 
nodig is (een advies, een consult of een visite) 
Zij maken afspraken voor het spreekuur en de 
huisbezoeken. Zij weten het antwoord op veel 
praktisch vragen, bijvoorbeeld over verwijzingen, de 
administratie en de recepten. Ook uitslagen kunnen 
de assistente aan u doorgeven. Indien nodig zal zij 
overleggen met de huisarts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De assistentes hebben hun eigen spreekuur. U kunt  

o.a. terecht voor oren uitspuiten, aanstippen van 
wratten, injecties, onderzoek baarmoederhalskanker 
(uitstrijkjes), hartfilmpjes, urine onderzoek, hartritme 
registratie en bloedsuiker metingen. Voor dit 
spreekuur dient u altijd een afspraak te maken. 

 

De werkzaamheden van de assistentes vallen onder 
de eindverantwoordelijkheid van de huisartsen. De 
huisartsen zijn goed op de hoogte van de zorg die de 
assistentes aan de patiënten leveren. Er is veel 
overleg en er zijn duidelijke protocollen. 

 
De praktijkondersteuners 

De praktijkondersteuners houden spreekuren voor 
patiënten met o .a .  longziekten, hart en vaatziekten, 
suikerziekte, ouderenzorg en geestelijke 
gezondheidszorg. 

Zij bezoeken ook patiënten thuis indien een bezoek 
op de praktijk niet mogelijk is. Afspraken maakt u via 
het telefoonnummer van uw eigen huisarts. 

 

Openingstijden 

De praktijk is geopend van 8.00 tot 17.00 uur. 
Tussen 11.00 en 11.30 uur zijn wij alleen voor spoed 
bereikbaar i.v.m. overleg met de huisartsen. 

 
Avond/ Nacht en Weekend SPOED dienst 

  Na 17.00 uur, in het weekend en op feestdagen belt u   
  uitsluitend voor SPOED de spoedpost 088-1309600 
. 

Spoedgevallen tijdens praktijkuren 

Toets een 1 na het bellen van uw huisarts. 

 

Afspraken maken/visites aanvragen  

Bij voorkeur tussen 8.00 en 11.00 uur 

Dokter Speelman en Smeink 035-6930050 

Dokter Stehouwer  035-6919943 

Dokter Pape  035-6930154 

Dokter Voerknecht  035-6930154 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Als u bij het maken van een afspraak aangeeft  
dat u meerdere vragen heeft of een langer  
gesprek wilt hebben, kan de assistente hiermee 
rekening houden bij het opstellen van de agenda. 
Een consult bij de huisarts duurt in principe  
10 minuten. 
 
Uitslagen 

Uitslagen kunt u opvragen tussen 9.00 en 11.00 uur 

bij de assistente. Zij bespreekt deze met de huisarts. 

U wordt door de assistente of soms door de huisarts 

teruggebeld. 

 

Huisbezoek 

Wanneer u 's ochtends vóór 11.00 uur belt, kunt 
u een huisbezoek aanvragen. Het huisbezoek is 
bedoeld voor patiënten die niet vervoerd kunnen 
worden of te ziek zijn om naar de praktijk te 
komen. 

Herhaalrecepten 

Herhaalrecepten bestelt u via de receptenlijn 
(24 uur per dag bereikbaar). 
Telefoonnummer 035-6919721 
 
De medicijnen die vóór 11.00 uur zijn 
aangevraagd, liggen de volgende dag na 
16.00 uur bij uw eigen apotheek klaar. 
Medicijnen die na 11.00 uur besteld zijn liggen 
na twee dagen klaar bij uw apotheek.  


