
Huisartsenpraktijk Rivierenbuurt is 
een kleine huisartsenpraktijk met een 
duidelijke ideologie. Onze visie richt 
zich op kleinschaligheid en dicht bij  
de mensen staan. We maken ons sterk 
voor persoonlijke, laagdrempelige 
en kwalitatief goede zorg, zoals de 

huisartsenzorg zou moeten zijn. We 
hebben een nauwe samenwerking met 
diverse (eerstelijns) zorgmedewerkers 
in de buurt en in de stad en nemen deel 
aan een vernieuwingstraject (GEZ) met 
andere kleine huisartsenpraktijken uit 
de buurt.

Dhr. L.F.H.M. Verest
Mevr. A.M. Achterhuis 

huisartsen



Medewerkers
Dhr. L.F.H.M. Verest, huisarts (ma/di/wo/do)
Mevr. A.M. Achterhuis, huisarts (ma/di/do/vr)
Mevr. Joyce de Vries, doktersassistente (ma/di/do/vr)
Mevr. Annelies Vreken, doktersassistente (ma/di/wo/do)
Mevr. Lijn de Soeten, doktersassistente (wo/vr)
Mevr. Marit Willems, POH-somatiek (wo/do-avond)
Mevr. Sigrid van Dijke, POH-ouderenzorg (ma/do)
Mevr. Tsippora Engelsman, POH-somatiek (di)
Mevr. Karin Vermond, POH-GGZ (di/do)
Mevr. Floor Boersma, POH-GGZ (wo)

Huisarts in opleiding (AIOS)
Jaarlijks zal een huisarts in opleiding in onze praktijk werken. Hij/zij werkt altijd 
onder supervisie van de huisartsen. 

Openingstijden
Op werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur. 
Op donderdag avondspreekuur tot 20.00 uur (uitsluitend op afspraak). 

Telefoonnummers
Praktijknummer 020 662 8636
Spoed overdag: belt u het praktijknummer en toets vervolgens een 1.
Spoed (avond/nacht/weekend): belt u de huisartsenpost: 088 003 0600.
In levensbedreigende situaties belt u 112.

Online agenda / spreekuur op afspraak
Per 1 maart 2016 wordt het inloopspreekuur vervangen door een online agenda.
Via onze website kunt u dagelijks uw eigen afspraak inplannen in de agenda van de 
huisarts of de AIOS. U kunt zich op de dag zelf aanmelden. Houdt u wel rekening 
met de consultduur van 10 minuten. Maakt u geen gebruik van internet? Belt u dan 
de assistente voor het inplannen van uw afspraak. 

Denkt u meer tijd nodig te hebben? Belt u dan s.v.p. met de assistente voor een 
dubbele afspraak. 



Visites
Op de praktijk zelf zijn betere mogelijkheden voor onderzoek en behandeling. 
Bent u echter niet in staat om naar de praktijk te komen? Belt u dan met de  
assistente voor het aanvragen van een visite.  

Herhaalrecepten kunt u aanvragen via
• het praktijknummer (toets 2)
• de website
en vervolgens ophalen bij uw apotheek, elke volgende werkdag na 15.00 uur.

Terugbelspreekuur
Voor kort medisch advies en het bespreken van uitslagen. 
U kunt via de assistente een afspraak maken, de huisarts belt u dan terug.

Doktersassistente
U kunt bij de assistente o.a. terecht voor: het meten van de bloeddruk, verzorging 
van wonden, oren uitspuiten, hechtingen verwijderen, zwangerschapstest, urine-
onderzoek, suiker- en Hb-controle, injecties, aanstippen van wratten, uitstrijkjes 
(in het kader van het bevolkingsonderzoek) en het verstrekken van informatie.

Praktijkondersteuning (POH)
De huisartsen delegeren bepaalde medische taken aan de POH. Het betreft m.n. 
zorgverlening aan patiënten met chronische ziekten als diabetes en COPD/astma, 
alsmede de ouderenzorg. Er is ook een spreekuur voor psychische klachten.

Reizigersadvisering
Gaat u een (verre) reis maken, bijv naar Turkije, Marokko of een andere exotische 
bestemming? Dan heeft u wellicht extra vaccinaties nodig. Wij kunnen u adviseren. 
Op www.reisprik.nl kunt u zich hiervoor aanmelden bij onze praktijk. 

Vakanties
Zie voor de actuele vakanties onze website.

Voor aanvullende informatie, actuele zaken, of voor een eventuele klacht, 
zie onze website: www.huisartsrivierenbuurt.nl



Waalstraat 58 
1078 BX Amsterdam
telefoon 020 662 8636
fax 020 671 1440
spoed (buiten kantooruren) 088 003 0600
www.huisartsrivierenbuurt.nl


