Gezondheidscentrum Marne
Marne 130
1186 PJ Amstelveen
Telefoon:
(020) 645 38 99
Spoed:
(020) 645 38 99, toets 1
Receptenlijn: (020) 645 38 99, toets 2
Website:
tjinaton.mijnhuisartsenpraktijk.net

Huisartsen
▪
▪

Dr. C. Frakking
Dr. J. Tjin A Ton

Openingstijden
De praktijk is geopend op werkdagen (maandag tot vrijdag) van 08.00 tot 17.00 uur. U kunt
ons dan ook telefonisch bereiken.

Spreekuren bij de huisarts
▪
▪
▪

Tussen 08.00-10.00 uur
Tussen 11.00-12.00 uur
Tussen 15.00-16.00 uur

Spoed?
Bij levensbedreigende situaties belt u direct 112.
Wel spoed, maar geen levensgevaar? Bel 020-645 38 99, toets 1.
Bij verwondingen en andere spoedeisende klachten zoals acute pijn, kunt u op werkdagen
tussen 08.00 en 17.00 gebruik maken van onze spoedlijn. Als u belt dat u eraan komt, dan
houden wij alvast rekening met uw komst. Wij vragen u vriendelijk om dit nummer uitsluitend
te gebruiken bij dringende zaken, zodat we iedereen die met spoed een arts nodig heeft,
snel kunnen helpen.

Afspraak maken
Voor het maken van een afspraak is de assistente op werkdagen van 08.00 tot 17.00
bereikbaar op nummer 020-645 38 99. Ook kunt u via MGN digitaal een afspraak inplannen.
Een consult duurt 10 minuten. Dit is de tijd die we nodig hebben om één klacht te
behandelen. Vraagt u aan de assistente om een dubbel consult wanneer u voor twee
klachten komt. De assistente plant dan 20 minuten voor u in.

Telefonisch overleg
Wilt u telefonisch overleggen met uw huisarts? Dit kunt u telefonisch aan de assistente
doorgeven. De huisarts belt u dan terug.

Herhaalrecepten
Via onze receptenlijn 020-645 38 99, toets 2, en Mijn Gezondheid.net, kunt u 24 uur per dag
herhaalrecepten aanvragen. Een recept dat u voor 11.00 opgeeft, ligt -mits op voorraad- na
twee werkdagen voor u klaar bij de apotheek.

Huisbezoek
Uw huisarts kan u ook thuis bezoeken. Bijvoorbeeld omdat u slecht ter been, (tijdelijk)
gehandicapt of te ziek bent om naar de praktijk te komen. Vraagt u het huisbezoek bij
voorkeur aan voor 11.00 uur. De huisarts komt dan in de regel tussen 13.00 en 15.00 uur bij
u langs.

Huisartsenpost
Tussen 17.00 en 08.00 uur, in het weekend en op feestdagen is de praktijk gesloten. Voor
dringende medische problemen kunt u dan terecht bij de huisartsenpost:
Huisartsenpost Amstelland
Laan van de Helende Meesters 8
1186 AM Amstelveen
020-456 2000
Neemt u bij het bezoek aan de huisartsenpost altijd een geldig identiteitsbewijs mee.

