
Praktijkinformatie 2e helft 2017

NOODLIJN | OVERDAG 8-17 uur: 079-3512394

NOODLIJN | AVOND-NACHT-WEEKEND: 079-3431600 

Telefoonnummers huisartsen en meer informatie z.o.z.     

Adres: Frits de Zwerverhove 1  |  2717 TP Zoetermeer

Website: www.therapeuticumaurum.nl

Therapeuticum Aurum is een centrum voor eerstelijns gezond-

heidszorg met een stedelijke functie (met omstreken) in de 

wijk Buytenwegh in Zoetermeer. Huisartsen, assistentes, 

verpleegkundigen en therapeuten werken er samen met 

patiënten/cliënten vanuit een combinatie van reguliere en 

antroposofische geneeskunde. Aurum betekent goud en 

heeft een samenhang met evenwicht, de zon en het hart. 

Meer informatie vindt u in de Nieuwsbrief Aurum die 2 x per 

jaar verschijnt en op onze website. Alle vorige Nieuwsbrieven 

vindt u ook op de website.

Therapeuticum Aurum

Uitneembaar middenvel
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M.P. Ephraïm (antroposofisch huisarts)  tel. 079-3212368
Doktersassistente: Conny Haket (ma, di, wo, vr)
Huisarts in opleiding 3e jaar: Alletta Ferreira (ma, di, vr, t/m december 2017)
Op woensdagochtend werkt Carolien Grooters mee (huisarts en 
antroposofisch arts i.o.) 
Spreekuur volgens afspraak, donderdag geen spreekuur
o Pe n vo o r n i e U W e PAt i e n t e n

Mw. J. Schneider (huisarts | antroposofisch arts i.o.)   tel. 079-3510607
Doktersassistente: vacature (ma, wo, do t/m mei 2018)
Huisarts in opleiding 1e jaar: Jorien van Jarwaarde (ma, wo, do t/m mei 2018)
Op woensdagen werkt Aina Pronk als huisarts i.p.v. mw. Schneider
Spreekuur volgens afspraak, vrijdag geen spreekuur
oPe n vo o r n i e U W e PAt i e n t e n

Mw. J. van der Schuit-Janssen (antroposofisch huisarts)  tel. 079-3511730
Doktersassistentes: Jacqueline v.d. Valk (ma, di, vr) en Jamie Post (do)
Huisarts in opleiding 1e jaar: Willemien Hamelink (ma, di, vr t/m mei 2018)
Spreekuur volgens afspraak, woensdag geen spreekuur.
oPe n vo o r n i e U W e PAt i e n t e n

Bereikbaarheid assistentes
Aanvraag visites, consult, recepten en opvragen uitslagen van 8.00 tot 10.15 en van 10.45 
tot 12.00 uur. Na de lunchpauze vanaf 14.00 uur uitsluitend bereikbaar voor spoedgevallen. 
De assistentes benutten de middag o.a. voor administratie, het verrichten van kleine ingrepen 
en controles.

Afwezigheid arts
Indien uw eigen huisarts afwezig is, hoort u op het antwoordapparaat welke andere 
arts invalt/waarneemt. Deze kunt u alleen voor spoedgevallen bellen. De artsen werken 
in principe praktijkgebonden.

Consulten
Heeft u meer tijd nodig voor een consult (bij meer dan één klacht), maakt u dit dan 
kenbaar bij het maken van de afspraak. Indien u onverwachts verhinderd bent, wilt 
u dit dan minimaal 24 uur van te voren melden. Zo kunnen kosten voor de gereser-
veerde tijd vermeden worden.

Aanpassing telefonisch spreekuur huisartsen
Let op: er wordt gewerkt met een telefonische terugbellijst. Graag tussen 8 en 10 uur (maar 
uiterlijk 12.00 uur) uw verzoek om te worden teruggebeld doorgeven aan de assistente. 

Herhaalrecepten:
U kunt herhaalrecepten ook aanvragen via onze website: www.therapeuticumaurum.nl
De medicijnen kunnen in principe na 2 dagen bij de apotheek worden opgehaald. 
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Gebruik telefooncentrale
U krijgt een keuzemenu: Toets 1 voor spoedgevallen; dit is ook uitsluitend bedoeld 
voor dringende spoedgevallen! Toets 2 voor de receptenlijn: hier kunt u herhalings-
recepten inspreken, die dan de volgende middag bij de apotheek kunnen worden 
opgehaald. De receptenlijn is uitsluitend bedoeld voor herhalingsrecepten! Wanneer u 
geen keuze maakt wordt u doorverbonden met de assistente. 

Avond, nacht- en weekenddiensten
De huisartsenpost is bereikbaar voor spoedgevallen, bel (079) 343 16 00.

Rekeningen huisartsen
Heeft u vragen over uw rekeningen, dan kunt u contact opnemen met 
Truus Looijaard, email: truuslooijaard@therapeuticumaurum.nl
Betreft het nota's van de sgz, neem dan contact op met (079) 320 86 86

Prikkenspreekuur

Alle werkdagen van 8.30 – 9.30 uur, niet op woensdag, door de verpleegkundigen 

Hanna Obbens (di, vr) en Madelon Duyts (ma, do). U kunt plaatsnemen in de 

wachtkamer zonder u te melden.

Wrattenspreekuur
Hiervoor kunt u afspraken maken bij de assistente van de middag.

Verloskundigen
Denise Boezaard, Lizanne van Duuren en Esther van Uffelen, tel. (079) 321 71 72.
Spreekuur op woensdagochtend en –avond: in Therapeuticum Aurum.

Ouder- en kindzorg, 0-5 jarigen
Consultatiebureau voor zuigelingen en peuters, donderdagochtend, volgens afspraak.
Mw. W. Roëll, arts voor het CB en mw. J. van Dijk, CB-verpleegkundige. 
Telefonisch spreekuur J. van Dijk: 
maandag en woensdag: 9.00-9.45 uur en vrijdag: 18.30-19.15 uur.
Telefoonnummer: 06-19998831; e-mail: verpleegkundige.janneke@gmail.com 
Hebt u algemene vragen over het CB of wilt u uw kind aanmelden stuur dan een 
e-mail naar aanmelden.cbaurum@gmail.com. 

Gebruik telefooncentrale

U krijgt een keuzemenu: Toets 1 voor spoedgevallen; dit is ook uitsluitend bedoeld 

voor dringende spoedgevallen! Toets 2 voor de receptenlijn: hier kunt u herhalings-

recepten inspreken, die dan de volgende middag bij de apotheek kunnen worden 

opgehaald. De receptenlijn is uitsluitend bedoeld voor herhalingsrecepten! Wanneer u 

geen keuze maakt wordt u doorverbonden met de assistente. 

Avond, nacht- en weekenddiensten

De huisartsenpost is bereikbaar voor spoedgevallen, bel (079) 343 16 00.

Rekeningen huisartsen

Heeft u vragen over uw rekening(en), dan kunt u contact oonemen met de 

SGZ, tel (079) 3208686

Prikkenspreekuur

Alle werkdagen van 8.30 – 9.30 uur, niet op woensdag, door de verpleegkundigen 

Hanna Obbens (di, vr) en Madelon Duijts (ma, do). U kunt plaatsnemen in de 

wachtkamer zonder u te melden.

Wrattenspreekuur

Hiervoor kunt u afspraken maken bij de assistente van de middag.

Verloskundigen

Denise Boezaard, Lizanne van Duuren en Esther van Uffelen, tel. (079) 321 71 72.

Spreekuur op woensdagochtend en –avond: in Therapeuticum Aurum.

Ouder- en kindzorg, 0-5 jarigen

Consultatiebureau voor zuigelingen en peuters, donderdagochtend, volgens afspraak.

Mw. W. Roëll, arts voor het CB en mw. J. van Dijk, CB-verpleegkundige. 

Telefonisch spreekuur J. van Dijk: 

maandag en woensdag: 9.00-9.45 uur en vrijdag: 18.30-19.15 uur.

Telefoonnummer: 06-19998831; e-mail: verpleegkundige.janneke@gmail.com 

Hebt u algemene vragen over het CB of wilt u uw kind aanmelden stuur dan een 

e-mail naar aanmelden.cbaurum@gmail.com. 



Medewerkers

Huisartsen: 
 Marco Ephraïm
 Jeannette van der Schuit-Janssen
 Joriet Schneider
 Carolien Grooters (waarnemer)
 Aina Pronk (waarnemer)
 Annerose Kunneborg (waarnemer)
 Alletta Ferreira (in opleiding 3e jaar)
 Willemien Hamelink (opleiding 1e jaar)
 Jorien van Jarwaarde (opleiding 1e jaar)
Diabetes en COPD-spreekuur:
 Barbara Houtman-Kloosterman
 Gudi Groot 
Praktijkondersteuners-GGZ:
 Marieke van Velp (vooral jeugd)
 Jorinde van der Veldt
Assistenten (v.d. huisartsen):
 Conny Haket
 Jacqueline van der Valk
 Jamie Post
Fysiotherapie: (079-3219172)
 Andrea Addink
 Lia Krul
 Roland Vanoverschelde
 Sini Vos (ook kinderen) 
Uitwendige therapie: (079-3219172)
 Hanna Obbens-van der Kruis 
 Madelon Duijts 
Euritmietherapie: (0793217903) 
 Irene Pouwelse-Fassaert
Kunstzinnige therapie: (079-3217258) 
 Lydia Beckx 
 Maaike Kroese
Muziektherapie: (079-3217903) 
 Jelle van der Schuit (06-21412688)
Spraaktherapie: 
 Cinthia van der Ham (06-15637631)
Gesprekstherapie: 
 Hedwig Douma (06-39172210)
 Sarah Goudsmit (06-20974636)
 Anita Kerbel (06-81484703)
Diëtisten: 
 Annemarije de Jong (06-82665869)
 Angela v. Eijnsbergen (06-48889090)

Betalingen Therapeuten
A. Addink, S. Vos, 
R. Vanoverschelde, C.J. Krul: 
T.n.v. Fysiotherapeutenmaatschap Aurum 
te Zoetermeer: NL 92 INGB 0004 6680 41
Andere medewerkers: op eigen rekening.
Vrijwillige bijdrage Nieuwsbrief kunt u 
storten op NL 77 INGB 0007 6621 19 
t.n.v. Nieuwsbrief Aurum.

Stichting Beheer Therapeuticum 
Aurum
Bestuur: Fred Akkerman, Rob van Zaalen,
Jelle van der Schuit, Marco Ephraïm, Rol-
and Vanoverschelde

Tuingroep
Contactpersonen: Maaike Kroese, Jean-
nette van der Schuit

Stichting Therapieënfonds Aurum
Inlichtingen ma. t/m vr. 19.00–21.00 uur
Anne Leget (079-3513802)
Johan Batelaan (079-3230740)
Onno de Gans (079-3212173)
Yvonne de Winter (079-3429660)

Klachtencommissie
Met klachten die niet in onderling over-
leg kunnen worden opgelost, kunt u zich 
schriftelijk wenden tot:
Klachtencommissie Aurum
p/a Frits de Zwerverhove 1
2717 TP  Zoetermeer

Verloskundigen: (079-3217172) 
 Denise Boezaard
 Lizanne van Duuren
 Esther van Uffelen 
Ouder- en Kindzorg:  
 Bemmie Röell 
 Janneke van Dijk (06-19998831)


