Fysiotherapie
Bij de fysiotherapie in het gezondheidscentrum kunt u terecht voor individuele therapie
of therapie in groepsverband. Telnr: 020 - 610 41 99.
Maatschappelijk Werk
Het gezondheidscentrum werkt samen met de SEZO, een organisatie voor maatschappelijke dienstverlening in Osdorp. De SEZO is gehuisvest in het centrum op nr. 84.
Telnr: 020 - 667 51 05.

Gezondheidscentrum Osdorp

Psychologen
U kunt in het centrum bij de psychologiepraktijk Amsterdam terecht voor kortdurende
behandelingen. Aanmeldingen via het secretariaat: dagelijks tussen 9.00 - 11.00 uur op
telnr: 020 - 618 42 43.

Informatiefolder

Diëtisten
Voor informatie en afspraken op werkdagen bereikbaar tussen 09.00 en 17.00 uur op
telnr: 06 - 242 481 46 en 06 - 337 367 71.

Openingstijden:

Tandarts
Behandeling gaat volgens afspraak, de praktijk is open voor nieuwe patiënten. Telnr:
020 - 619 39 02.
Apotheek
De Parkrandapotheek, ook gevestigd in het pand. Telnr: 020 - 619 00 83.
Centrummanager
De centrummanager is het aanspreekpunt voor iedereen die vragen heeft over het centrum.
Dit kunnen algemene vragen zijn op gebied van inschrijven, telefonische bereikbaarheid,
etc. Ook andere organisaties of hulpverleners die iets willen weten over het centrum of
mogelijkheden tot samenwerking willen onderzoeken kunnen contact opnemen met haar
op telnr: 020 - 610 32 05 of via centrummanager@gzc-osdorp.nl.

Het gezondheidscentrum is geopend op werkdagen van 08.00 - 17.00 uur.

Telefonische bereikbaarheid:
Algemeen telefoonnummer:

020 - 610 32 05

In geval van spoed tussen 08.00 - 17.00 uur:

020 - 610 69 01

In geval van spoed buiten praktijkuren:
(Huisartsenposten Amsterdam)

088 - 00 30 600

Als iedere seconde telt:

112

Gezondheidscentrum Osdorp is onderdeel van de

Zie ook: www.sag-amsterdam.nl

Wolbrantskerkweg 72
1069 DA Amsterdam

www.gzc-osdorp.nl
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Huisartsen
08.00 - 17.00 uur		 Openingstijd
Vóór 12.00 uur		Inleveren urine voor onderzoek, na 14.00 uur bellen voor uitslag
Bestellen herhalingsrecepten
U kunt de doktersassistenten bereiken op telnr: 020 - 610 32 05.
Spreekuur
Wij hebben uitsluitend spreekuur op afspraak. Een reguliere afspraak duurt 10 minuten.
Bij meerdere klachten of wanneer u een gesprek wilt, verzoeken wij u dit aan de assistent
te melden. Zij kan dan een afspraak van 20 minuten inplannen.
Afspraak maken
U kunt telefonisch of aan de balie een afspraak maken.De doktersassistent zal vragen
naar de aard van uw klachten (triage) zodat zij het spreekuur zo efficiënt mogelijk in
kan delen. De assistent is er in geschoold het spoedeisende karakter van uw vraag in te
schatten.Tenzij u uw afspraak 24 uur van tevoren afzegt, wordt de gereserveerde tijd in
rekening gebracht.
Telefonisch spreekuur huisartsen
Wanneer u een korte vraag heeft aan de huisarts of u wilt een uitslag bespreken, dan kunt
u zich hier vóór 11.00 uur voor aanmelden bij de doktersassistent. U wordt dan tussen
11.00 en 14.00 uur teruggebeld. Wij verzoeken u ervoor te zorgen een telefoonnummer
op te geven waarop u op dat tijdstip te bereiken bent.
Uitslagen opvragen
U kunt bellen voor uitslagen ’s middags tussen 14.00 en 16.00 uur.

Herhaalrecepten aanvragen
U kunt op drie manieren uw medicijnen bestellen:
Persoonlijk: 	U kunt de lege doosjes (voorzien van sticker en samengebonden) in de
daarvoor bestemde brievenbus bij de entree deponeren.
Telefonisch:	Als u het centrum belt (020 - 610 32 05) krijgt u een keuzemenu.
Kies dan nr 1: herhaalrecepten. Spreek uw naam en geboortedatum in en
vervolgens de medicijnen die u nodig heeft.
Via website: 	Dit kan 24 uur per dag en heeft onze voorkeur, zie www.gzc-osdorp.nl.
Vul het formulier (onder Herhaalrecept) in en verzend deze dmv de knop
onderaan. U ontvangt een mail ter bevestiging van ontvangst.
Twee werkdagen na aanvraag heeft de apotheek de medicijnen voor u gereed om af te halen.
Doktersassistenten
Bij de doktersassistenten kunt u terecht voor het maken van afspraken en administratieve
vragen. Voor de duidelijkheid wijzen wij u erop dat de zij net als de huisartsen een
beroepsgeheim hebben. De assistenten hebben een eigen spreekuur voor o.a. oren
uitspuiten, wratten aanstippen, wondverzorging, suiker prikken, bloeddruk meten en het
maken van uitstrijkjes in het kader van bevolkingsonderzoek voor baarmoederhalskanker.
Dit alles gaat op afspraak. Telnr: 020 - 610 32 05.
Praktijkondersteuners
U kunt bij de praktijkondersteuner terecht voor behandeling en begeleiding van chronische
ziekten zoals diabetes, astma, COPD en preventie hart- en vaatziekten. U kunt door de
huisarts naar deze spreekuren verwezen worden. De praktijkondersteuners leggen, indien
nodig, ook visites af. Telnr: 020 - 610 32 05.

Urine inleveren
Dit kunt u dagelijks vóór 10.00 uur doen. U kunt dan na 14.00 uur bellen voor de uitslag.

POH GGZ
Er is een praktijkondersteuner Geestelijke Gezondheid (POH GGZ) werkzaam op het gezondheidscentrum voor mensen met psychische klachten. Na verwijzing van de huisarts kunt u
een afspraak met hen maken.

Visites
Bent u te ziek of zijn er andere omstandigheden waardoor het echt niet mogelijk is naar
de praktijk te komen, dan kunt u voor 11.00 uur een huisbezoek aanvragen voor diezelfde
dag.

POH GGZ Jeugd
De Praktijkondersteuner Geestelijke Gezondheidszorg Jeugd is gespecialiseerd in psychische
hulpverlening aan kinderen en jongeren tot 18 jaar. U kunt doorverwezen worden via de
huisarts, zelf een afspraak maken is niet mogelijk.

Huisarts in opleiding
In onze praktijk leiden we huisartsen op. Zij zijn volledig bevoegd om zelfstandig spreek
uur te houden en u kunt voor hun spreekuur worden uitgenodigd. De doktersassistent zal
dit wel altijd van te voren aangeven.

De Oase
De Oase is er voor kinderen, jongeren en ouders wanneer er sprake is van gezinsproblemen,
opvoedingsproblemen of psychiatrische problemen. De huisarts van het gezondheidscentrum kan u naar hen doorverwijzen. Telnr: 020 - 667 67 48.

