Polikliniek Reumatologie

www.meandermc.nl
mijn.meandermc.nl

Welkom op de polikliniek Reumatologie van Meander Medisch Centrum. Om uw bezoek
aan ons zo prettig mogelijk te laten verlopen, geven wij u graag de volgende informatie.

Bezoekadressen:
Meander Medisch Centrum
Maatweg 3
3813 TZ Amersfoort

Wie werken er op de polikliniek?

Locatie Baarn
Molenweg 2
3743 CM Baarn

De reumatologen
Drs. G.A. van Albada-Kuipers
Dr. S.P. Linn-Rasker
Dr. R. Klaasen
Dr. J.L.G. Vosters
Reumatoloog in opleiding
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Els van Buuren
Wilma Blonk
Margriet Huijgen
Ellen van Ooik
Juliette Kreij

Locatie Bunschoten
(Gezondheidscentrum Scala Medica)
Chopinstraat 2D
3752 HR Bunschoten-Spakenburg
Locatie Leusden
(Medisch Centrum de Mulderij)
De Mulderij 2
3831 NV Leusden

Afspraken met de reumatoloog worden gemaakt op verwijzing van de huisarts
of specialist.
De reumaverpleegkundigen

Locatie Barneveld
(Medisch Centrum de Burgt)
Nederwoudseweg 17
3772 TD Barneveld
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A = locatie Amersfoort
B = locatie Baarn
*Om en om locatie Amersfoort en Baarn.

Locatie Nijkerk
(De Nije Veste)
Oranjelaan 104
3862 CX Nijkerk
Postadres:
Postbus 1502
3800 BM Amersfoort
Telefoonnummers:
Algemeen: 033 – 850 50 50
Afspraken: 033 – 850 60 70
KvK Gooi en Eemland:
32082917

Afspraken met de reumaverpleegkundigen worden gemaakt op verwijzing van de
reumatoloog.

De doktersassistenten
De doktersassistenten ontvangen u gastvrij en zorgen ervoor dat alles rondom uw
bezoek aan de reumatoloog zo goed en prettig mogelijk verloopt. Zij assisteren o.a. de
reumatoloog en maken vervolgafspraken. Bij vragen/onduidelijkheden kunt u altijd bij
hen terecht, zij helpen u graag.
Nadat het consult bij de Reumatoloog is beëindigd, wordt u gevraagd om weer plaats te
nemen in de wachtkamer.
U wordt daar door de doktersassistente opgehaald voor het maken van
vervolgafspraken.

Deze informatie is met de grootste zorg samengesteld. Het betreft algemene informatie waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.

Avondspreekuren
U kunt ook op maandagavond terecht op het spreekuur van de reumatoloog, als aanvulling op de spreekuren
overdag. Meander biedt hiermee extra service aan patiënten die overdag geen tijd of gelegenheid hebben om
naar het spreekuur te komen. Reumapatiënten kunnen op het avondspreekuur terecht voor controle en
telefonische consulten. Ook spoed en nieuwe patiënten zijn welkom.
Het avondspreekuur van Reumatologie vindt plaats in Amersfoort.
 Elke maandagavond van 14:30 tot 18:30 uur (dr. G.A. van Albada-Kuipers)

Informatie
Alle reguliere polikliniekafspraken worden gemaakt door de polikliniek Reumatologie van Meander Medisch
Centrum.
 Laboratorium- en röntgenuitslagen worden alleen doorgegeven indien ze afwijkend zijn. Als u niets hoort
kunt u ervan uitgaan dat er geen ernstige zaken zijn gevonden.
 Wij proberen onze spreekuren niet te laten uitlopen. Wij verzoeken u daarom vriendelijk op tijd te komen.

Telefoonnummers



De polikliniek Reumatologie is bereikbaar maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 16.30 uur via het algemene
nummer van Meander 033 - 850 60 70.
De reumaverpleegkundigen zijn via polikliniek Reumatologie bereikbaar maandag t/m vrijdag van 8.00 tot
16.30 uur via het algemene nummer van Meander, 033 - 850 60 70 .
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Deze informatie is met de grootste zorg samengesteld. Het betreft algemene informatie waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.

