Huisartsenpraktijk Aletta
Bloemstraat 65
3581 WD
www.aletta.praktijkinfo.nl
Openingstijden en spreekuren
Het praktijkgebouw is elke werkdag geopend van 8:00 tot 17:00 uur.
Bij de praktijk zijn de volgende huisartsen aangesloten:
- Mw. R. Hinloopen, spreekuur op maandagmiddag, dinsdagochtend, woensdagochtend,
vrijdagochtend
- Mw. W. Lemmen, spreekuur op maandagochtend, dinsdag, donderdag, vrijdagmiddag
Bel voor een afspraak 030 231 27 65
De praktijk is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 8.00 tot 17.00 uur. Voor spoedgevallen kunt u
tussen 8:00 en 17:00 uur bellen met de spoedlijn: 030 231 27 65, keuze 1. Er is een wekelijks
avondspreekuur op donderdag van 17:30 tot 20:00 uur.
Herhaalmedicatie
Herhaalrecepten kunt u aanvragen via de website.
Procedure verwijzing
Verwijzing gaat bijna altijd via de huisarts. Het merendeel van de verwijzingen worden digitaal
geregeld. Werkt de instantie niet met een digitaal systeem, dan krijgt u de verwijsbrief mee. Af en
toe dient de verwijzing per post of fax naar de desbetreffende poli gestuurd te worden. Dit verzorgen
wij voor u. Verwijzing achteraf is niet mogelijk.
Waarneemregeling avond, nacht en weekend
De waarneming 's avonds, 's nachts en in het weekend is geregeld door de huisartsenpost Stad
Utrecht. U kunt alleen terecht na telefonische beoordeling via tel: 088 130 96 70.
Adres en openingstijden
Burg. Fockema Andreaelaan 60
3582 KT Utrecht
Iedere werkdag vanaf 17.00 uur open, op zaterdag, zondag en op feestdagen is de Huisartsenpost
ook geopend. In het gebouw bevindt zich ook de Dienstapotheek en de spoedeisende hulp van het
Diakonessenhuis.
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Huisartsenpraktijk Biltstraat
Biltstraat 102
3572 BJ Utrecht
www.gezondheidscentrumwittevrouwen.nl
Openingstijden en spreekuren
Het praktijkgebouw is elke werkdag geopend van 8:00 tot 17:00 uur.
Bij de praktijk zijn de volgende huisartsen aangesloten:
- Mw. I. Barels, spreekuur op dinsdag, woensdag en vrijdag
- Mw. L. Vlak, spreekuur op maandag en donderdag
Bel voor een afspraak 030 271 5739
- Dhr. E. Dolmans, spreekuur maandag, dinsdag, woensdag en donderdagochtend
- Mw. S. de Jong, spreekuur donderdagmiddag
- Mw. L. Vlak, spreekuur op vrijdag
- Mw. S. de Jong, spreekuur op donderdagmiddag
Bel voor een afspraak 030 271 88 87
- Mw. F. Wouters, spreekuur op maandag, dinsdag en donderdag
- Mw. S. de Jong, spreekuur op dinsdag, woensdag en vrijdag
- Dhr. E. Bokelman, spreekuur op vrijdag
Bel voor een afspraak 030 271 82 05
De praktijk is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 8.00 tot 17.00 uur. Voor spoedgevallen kunt u
tussen 8:00 en 17:00 uur bellen met de spoedlijn: 030 212 90 78. Er is een wekelijks avondspreekuur
op dinsdag van 17:00 tot 18:30 uur. Tevens kunt u extra terecht op dinsdag en woensdag van 07:30
tot 08:00 uur.
Herhaalmedicatie
Voor herhaalrecepten kunt u de receptenlijn bellen: 030 212 98 10 (24 uur per dag).
Procedure verwijzing
Verwijzing gaat bijna altijd via de huisarts. Het merendeel van de verwijzingen worden digitaal
geregeld. Werkt de instantie niet met een digitaal systeem, dan krijgt u de verwijsbrief mee. Af en
toe dient de verwijzing per post of fax naar de desbetreffende poli gestuurd te worden. Dit verzorgen
wij voor u. Verwijzing achteraf is niet mogelijk.
Waarneemregeling avond, nacht en weekend
De waarneming 's avonds, 's nachts en in het weekend is geregeld door de huisartsenpost Stad
Utrecht. U kunt alleen terecht na telefonische beoordeling via tel: 088 130 96 70.
Adres en openingstijden
Burg. Fockema Andreaelaan 60
3582 KT Utrecht
Iedere werkdag vanaf 17.00 uur open, op zaterdag, zondag en op feestdagen is de Huisartsenpost
ook geopend. In het gebouw bevindt zich ook de Dienstapotheek en de spoedeisende hulp van het
Diakonessenhuis.
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Huisartsenpraktijk Bosboomstraat
Bosboomstraat 1G
3582 KE Utrecht
www.hapbosboomstraat.praktijkinfo.nl
Openingstijden en spreekuren
Het praktijkgebouw is elke werkdag geopend van 8:00 tot 17:00 uur.
Bij de praktijk zijn de volgende huisartsen aangesloten:
- Dhr. J. Zuidwijk, spreekuur op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdagochtend
- Mw. A. Slotboom-Bosker, spreekuur op woensdag
Bel voor een afspraak 030 251 32 77
- Mw. M. Mathot, spreekuur op maandagochtend (om de week), woensdag, vrijdag
- Dhr. M. Pluijmen, spreekuur op maandagochtend (om de week), dinsdag, donderdag
Bel voor een afspraak 030 251 90 05
- Dhr. F. van Eck, spreekuur op dinsdag, woensdag, donderdagochtend en vrijdag
- Mw. M. Essed, spreekuur op maandag
Bel voor een afspraak 030 251 42 05
- Mw. P. de Graaf, spreekuur op dinsdagochtend, woensdag en donderdag
- Mw. L. Goossens, spreekuur op maandag en vrijdag
Bel voor een afspraak 030 251 76 30
De praktijk is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 8.00 tot 17.00 uur. Voor spoedgevallen kunt u
tussen 8:00 en 17:00 uur bellen met de spoedlijn: 030 254 62 31. Er is een wekelijks avondspreekuur
op maandag van 17:00 tot 19:30 uur. Tevens kunt u extra terecht op het vroege ochtendspreekuur.
Herhaalmedicatie, eConsult en online afspraken maken
Voor herhaalrecepten kunt u de receptenlijn bellen: 030 225 27 40 (24 uur per dag). U kunt ook
online herhaalmedicatie aanvragen, afspraken maken en eConsulten doen.
Procedure verwijzing
Verwijzing gaat bijna altijd via de huisarts. Het merendeel van de verwijzingen worden digitaal
geregeld. Werkt de instantie niet met een digitaal systeem, dan krijgt u de verwijsbrief mee. Af en
toe dient de verwijzing per post of fax naar de desbetreffende poli gestuurd te worden. Dit verzorgen
wij voor u. Verwijzing achteraf is niet mogelijk.
Waarneemregeling avond, nacht en weekend
De waarneming 's avonds, 's nachts en in het weekend is geregeld door de huisartsenpost Stad
Utrecht. U kunt alleen terecht na telefonische beoordeling via tel: 088 130 96 70.
Adres en openingstijden
Burg. Fockema Andreaelaan 60
3582 KT Utrecht
Iedere werkdag vanaf 17.00 uur open, op zaterdag, zondag en op feestdagen is de Huisartsenpost
ook geopend. In het gebouw bevindt zich ook de Dienstapotheek en de spoedeisende hulp van het
Diakonessenhuis.
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Huisartsenpraktijk De Reiger
Bloemstraat 65
3581 WD Utrecht
www.huisartsdereiger.nl
Openingstijden en spreekuren
Het praktijkgebouw is elke werkdag geopend van 8:00 tot 17:00 uur.
Bij de praktijk zijn de volgende huisartsen aangesloten:
- Mw. M. van Rijnsoever, spreekuur op maandag, dinsdag en donderdag
- Mw. A. Kleijkamp, spreekuur op maandagochtend, woensdag en donderdagmiddag
- Mw. H. ten Dam, spreekuur op maandagmiddag, woensdagochtend, donderdagavond en vrijdag
Bel voor een afspraak 030 251 61 41
De praktijk is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 8.00 tot 17.00 uur. Voor spoedgevallen kunt
u tussen 8:00 en 17:00 uur bellen met de spoedlijn: 030 251 61 41, keuze 1. Er is een wekelijks
avondspreekuur op donderdag.
Herhaalmedicatie
Herhaalrecepten kunt u aanvragen via de website.
Procedure verwijzing
Verwijzing gaat bijna altijd via de huisarts. Het merendeel van de verwijzingen worden digitaal
geregeld. Werkt de instantie niet met een digitaal systeem, dan krijgt u de verwijsbrief mee. Af en
toe dient de verwijzing per post of fax naar de desbetreffende poli gestuurd te worden. Dit verzorgen
wij voor u. Verwijzing achteraf is niet mogelijk.
Waarneemregeling avond, nacht en weekend
De waarneming 's avonds, 's nachts en in het weekend is geregeld door de huisartsenpost Stad
Utrecht. U kunt alleen terecht na telefonische beoordeling via tel: 088 130 96 70.
Adres en openingstijden
Burg. Fockema Andreaelaan 60
3582 KT Utrecht
Iedere werkdag vanaf 17.00 uur open, op zaterdag, zondag en op feestdagen is de Huisartsenpost
ook geopend. In het gebouw bevindt zich ook de Dienstapotheek en de spoedeisende hulp van het
Diakonessenhuis.
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Huisartsenpraktijk Homeruslaan
Homeruslaan 66
3581 MJ Utrecht
www.huisartsutrechtoost.nl
Openingstijden en spreekuren
Het praktijkgebouw is elke werkdag geopend van 8:00 tot 17:00 uur.
Bij de praktijk zijn de volgende huisartsen aangesloten:
- Dhr. J. Muller, spreekuur op maandag, dinsdag en woensdag
- Mw. E. de Ruiter, spreekuur op donderdag en vrijdag
Bel voor een afspraak 030 251 30 07
- Mw. M. Bunge, spreekuur op maandag, dinsdag en donderdag
- Mw. L. Buis, spreekuur op dinsdagmiddag, woensdag en vrijdag
- Mw. I. Smit, spreekuur op dinsdagavond
Bel voor een afspraak 030 251 30 07
De praktijk is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 8.00 tot 17.00 uur. Voor spoedgevallen kunt u
tussen 8:00 en 17:00 uur bellen met de spoedlijn: 030 254 33 18. Er is een wekelijks avondspreekuur
op woensdag.
Herhaalmedicatie
Herhaalrecepten kunt u aanvragen via de website, fax (030 252 22 12) of aan de balie.
Procedure verwijzing
Verwijzing gaat bijna altijd via de huisarts. Het merendeel van de verwijzingen worden digitaal
geregeld. Werkt de instantie niet met een digitaal systeem, dan krijgt u de verwijsbrief mee. Af en
toe dient de verwijzing per post of fax naar de desbetreffende poli gestuurd te worden. Dit verzorgen
wij voor u. Verwijzing achteraf is niet mogelijk.
Waarneemregeling avond, nacht en weekend
De waarneming 's avonds, 's nachts en in het weekend is geregeld door de huisartsenpost Stad
Utrecht. U kunt alleen terecht na telefonische beoordeling via tel: 088 130 96 70.
Adres en openingstijden
Burg. Fockema Andreaelaan 60
3582 KT Utrecht
Iedere werkdag vanaf 17.00 uur open, op zaterdag, zondag en op feestdagen is de Huisartsenpost
ook geopend. In het gebouw bevindt zich ook de Dienstapotheek en de spoedeisende hulp van het
Diakonessenhuis.
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Huisartsenpraktijk Koningslaan
Koningslaan 61
3583 GN Utrecht
www.koningslaan61.nl
Openingstijden en spreekuren
Het praktijkgebouw is elke werkdag geopend van 8:00 tot 17:00 uur.
Bij de praktijk zijn de volgende huisartsen aangesloten:
- Mw. S. Molthof, spreekuur op dinsdag, woensdag en vrijdag
- Dhr. R. Kaarsgaren, spreekuur op maandag, woensdag en donderdag
Bel voor een afspraak 030 251 64 86
- Mw. S. Zuethoff, spreekuur op maandag, dinsdag, vrijdag
- Mw. M. van de Velde, spreekuur op donderdagmiddag- en avond
Bel voor een afspraak 030 251 44 54
De praktijk is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 8.00 tot 17.00 uur. Voor spoedgevallen kunt u
tussen 8:00 en 17:00 uur bellen met de spoedlijn: 030 251 14 66. Er is een wekelijks avondspreekuur
op donderdag van 18:30 tot 21:30 uur.
Herhaalmedicatie, eConsult en online afspraken maken
Herhaalrecepten kunt u aanvragen via de website, receptenlijn (keuze 2 als u de praktijk belt), fax
(030 251 57 02) of aan de balie. U kunt ook online afspraken maken en eConsulten doen.
Procedure verwijzing
Verwijzing gaat bijna altijd via de huisarts. Het merendeel van de verwijzingen worden digitaal
geregeld. Werkt de instantie niet met een digitaal systeem, dan krijgt u de verwijsbrief mee. Af en
toe dient de verwijzing per post of fax naar de desbetreffende poli gestuurd te worden. Dit verzorgen
wij voor u. Verwijzing achteraf is niet mogelijk.
Waarneemregeling avond, nacht en weekend
De waarneming 's avonds, 's nachts en in het weekend is geregeld door de huisartsenpost Stad
Utrecht. U kunt alleen terecht na telefonische beoordeling via tel: 088 130 96 70.
Adres en openingstijden
Burg. Fockema Andreaelaan 60
3582 KT Utrecht
Iedere werkdag vanaf 17.00 uur open, op zaterdag, zondag en op feestdagen is de Huisartsenpost
ook geopend. In het gebouw bevindt zich ook de Dienstapotheek en de spoedeisende hulp van het
Diakonessenhuis.
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