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DE WEBSITE  

www.huisarts-bleiswijk.nl



DOKTER F. VAN ALPHEN 
(FREDT)

Dinsdag   8.00 - 13.00 
Woensdag  8.00 - 17.00 
Vrijdag   8.00 - 17.00 



DOKTER MW. E. VAN SPANJE 
(EVELINE)

Maandag  8.00 – 17.00 
Donderdag 8.00 – 17.00



Specialisaties : 

-Overgewicht 
-Diabetes 
-Maag-darmklachten 
-Allergie 
-Sportvoeding  

Ervaring als diëtiste van de NOC*NSF tijdens de 
Olympische Spelen van Beijing

Tel: 06 46 700 859 
www.nutritherapie.nl



OPENINGSTIJDEN.

Dagelijks van 8.00 – 12.00 en van 14.00 – 17.00  

Tussen 12.00 – 14.00 uur heeft 1 van de 
huisartsen in Bleiswijk dienst voor de 
spoedgevallen.  

Dinsdagmiddag is gereserveerd voor de 
ketenzorg.  
Uw huisarts besteedt dan extra aandacht aan de 
diabetes- en cardiovasculaire zorg.



BUITEN DE GEWONE WERKTIJDEN

Bleulandweg 10 

2803HH in Gouda 

0182-322488

Buiten de gewone werktijden wordt de praktijk 
waargenomen door de HAP (=Huisartsenpost Midden-
Holland). 

U dient van te voren telefonisch contact op te nemen. 
Vaak kan er een telefonisch advies gegeven worden 
voor uw probleem.  

Zo nodig kunnen ze vragen om naar de HAP te komen 
en indien dit niet mogelijk is, komt er een huisarts bij 
u langs. 



VOOR EEN SPOEDGEVAL KUNT U 
HET SPOEDNUMMER KIEZEN 

 
010-5214085  KEUZE 1

Dit nummer is alleen voor 
spoedgevallen !!! 

Het moet altijd vrij blijven !!! 
 voor iemand die ons direct nodig heeft !!!



Vindt u wachten ook niet fijn? 
Niet de dokter, maar de patiënt loopt uit !!!

Helpt u ons hiermee a.u.b. 

Indien u meerdere problemen heeft, dan kunt 
u daarvoor een andere afspraak maken.

1 probleem = 1 consult = 10 minuten 
2 problemen = dubbel consult



Terug uit het ziekenhuis? 

Geef dit door aan de 
assistente.  

Zij zal dit aan de huisarts 
doorgeven. 

Bespreek met de assistente of 
er een visite gewenst is.



VIT D

De R is nog in de maand.  

Bijna iedereen heeft in de 
winter een vitamine D tekort. 

Vitamine D kunt u bij de 
drogist kopen.



Wratten Spreekuur.

Aangezien we continue 
vloeibaar stikstof hebben, 
kan de assistente elke dag 
wratten aanstippen op 
afspraak.



HARTFILMPJE - E.C.G.

De praktijk is voorzien van een 
modern e.c.g. toestel om bij 

hartklachten of een keuring een 
e.c.g. te maken. 

Dit kan alleen in overleg met de 
huisarts.



DOPPLER ONDERZOEK

Heeft u last van vermoeide benen, voelen uw benen 
koud aan en kunt u maar een beperkte afstand lopen? 

Neem dan contact op met de assistente. Zij kan 
eventueel een doppler (vaat-) onderzoek verrichten.



REIZIGERS ADVIES

Voorlichting bij reizen naar (sub)tropische gebieden 
en het zetten van de eventuele injecties kan gewoon 
bij de huisarts plaatsvinden. 

De kosten hiervoor zijn €25,- p.p. 
Het formulier kunt u downloaden van de site of afhalen 
bij de praktijk. 

De vaccins moeten bij de apotheek worden 
afgerekend. 
Alleen de gele koorts vaccinaties gaan via de GGD 
Rotterdam



Verminderd gehoor ?

Binnen onze praktijk is het mogelijk om een 
onafhankelijke gehoortest te doen.  

Voor informatie kunt u terecht bij de 
assistente.


