Informatie zorgverlening huisartsen en apotheek Oekraïense vluchtelingen
Gemeente Nieuwkoop (31 maart 2022)

Alle huisartsen binnen de Gemeente Nieuwkoop zijn beschikbaar doordeweeks tussen
08:00 – 17:00 uur voor medische vraagstukken (bij noodsituatie bel 112)
Vluchtelingen kunnen zich in de betreffende kern richten tot de daar gevestigde huisartsen. Mocht de
“extra” zorgvraag bij een bepaalde huisarts teveel toenemen dan zal onderling naar een oplossing
worden gezocht en wordt iedereen op de hoogte gebracht.

Kern Aarlanderveen:
1. Huisartsenpraktijk – Aarlanderveen
Dorpsstraat 10, 2445 AM Aarlanderveen- telefoon 0172 - 571308

Kern Nieuwkoop:
1. Huisartsenpraktijk - van Beusekom; Patiënten met achternaam beginnend met A t/m H
Vijverhof 23, 2421 VZ Nieuwkoop - telefoon 0172 - 571555
2. Huisartsenpraktijk – Botman; Patiënten met achternaam beginnend met I t/m P
Vijverhof 6, 2421 VX Nieuwkoop - telefoon 0172 - 575868
(bij grote vraag wordt doorgestuurd naar praktijk van Beusekom)
3. Huisartsenpraktijk – Post en de Gooijer; Patiënten met achternaam beginnend met Q t/m Z
Vijverhof 24, 2421 VZ Nieuwkoop - telefoon 0172 - 575605

Kern Nieuwveen:
1. Huisartsenpraktijk – Nijman Patiënten met achternaam beginnend met A t/m K
Teylersplein 5, 2441 LE Nieuwveen- telefoon 0172 - 538101
2. Huisartsenpraktijk – van Vlaardingen-Kieven Patiënten met achternaam beginnend met J t/m Z
Teylersplein 7, 2441 LE Nieuwveen - telefoon 0172 – 530883

Kern Noorden:
1. Huisartsenpraktijk – Noorden Lammers
Anemonenstraat 25, 2431 XB NOORDEN - telefoon 0172 - 408482
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Kern Ter Aar:
1. Huisartsenpraktijk – C.M. Thang; Patiënten met achternaam beginnend met A t/m K
Vosholplein 3, 2461 AA Ter Aar- telefoon 0172 – 603333
2. Huisartsenpraktijk – Ter Aar; Patiënten met achternaam beginnend met J t/m Z
Aardamseweg 73, 2461 CB Ter Aar - telefoon 0172 - 602811

Kern Zevenhoven:
1. Huisartsenpraktijk – de Groot
Albrechtshof 5, 2435 WZ Zevenhoven - telefoon 0172- 539 532

Huisartsenzorg tussen 17:00 - 08:00 uur, in weekend en feestdagen
Voor medische vraagstukken die NIET kunnen wachten tot de volgende dag
1. Huisartsenpost de Limes, +31 (0)88 427 47 00
Op de huisartsenpost spreken ze Engels of Nederlands.
Locatie Alphen aan den Rijn:
Alrijne ziekenhuis, Meteoorlaan 4, 2402 WC Alphen aan den Rijn (tot 23 uur)
Locatie Leiderdorp:
Alrijne ziekenhuis, Simon Smitweg 1, 2353 GA Leiderdorp
https://huisartsenpostendelimes.nl

Apotheek
Veel zelfzorg medicatie is op eigen gelegenheid aan te schaffen. Denk aan pijnstillers, neusspray, hoestdrank,
verzorgende crèmes of zalf. Hier is geen verwijzing van een huisarts voor nodig.
Deze medicatie moet aan de balie worden betaald.
Aanvragen van medicatie voor bijvoorbeeld chronische of acute aandoeningen kan alleen na een doorverwijzing
van een huisarts. Alle medicatie op recept wordt vergoed. Na deze doorverwijzing door de huisarts kan de
medicatie opgehaald worden bij:
1. De Vijverapotheek
Vijverhof 22, 2421 VZ Nieuwkoop - telefoon 0172 - 745500
2. Apotheek Ter Aar
Vosholplein 2, 2461 AA Ter Aar - telefoon 0172 - 605000
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Belangrijke punten t.b.v. vluchtelingen:
1. Patiënt kan de praktijk bellen bij zorgvragen en/of een afspraak maken voor het spreekuur welke
gebruikelijk is voor de betreffende praktijk
2. Als de patiënt naar het spreekuur komt neemt hij/zij, zijn/haar identiteitsbewijs mee, en bij voorkeur ook
de BRP registratiegegevens bij de gemeente
3. Patiënt doet bij verdenking van COVID-19 een zelftest
4. Indien positief getest dan gaat de patiënt in quarantaine volgens de huidige regels van de Rijksoverheid.
Wanneer het medisch noodzakelijk is dan wordt de patiënt beoordeeld door de huisarts. Hetzij visite in
beschermende kleding, hetzij op de praktijk in een daarvoor geschikte ruimte.
5. Patiënt komt zelf naar de praktijk als hij/zij zich in het Engels verstaanbaar kan maken, geen COVID-19
verdenking heeft, draagt een mondkapje en houd 1,5 meter afstand tot de zorgverlener
6. Patiënt komt met tolk als hij/zij geen Engels spreekt, beiden geen COVID-19 verdenking hebben, dragen
een mondkapje en houden 1,5 meter afstand tot de zorgverlener
7. Visites worden niet gereden tenzij medisch noodzakelijk

Belangrijk punten t.b.v. huisartsen:
1. Vooralsnog kan de Oekraïense vluchteling als passant in het HIS geregistreerd worden. Op basis van deze
registratie kan een ‘medisch’ dossier opgebouwd worden. Er wordt regionaal gekeken naar een oplossing
en hulp in registratie en administratie. Vooralsnog dient binnen 7 dagen gedeclareerd te worden bij het
CAK.
2. Op dit moment wordt alles wat in de basiszorg zit vergoed via het CAK. Doorverwijzen kan via Zorgdomein
naar bijvoorbeeld het ziekenhuis. Het is aan het laboratorium en/of ziekenhuis om vervolgens de
declaratie te versturen.
3. Een informatiebrief voor de vluchtelingen en de hulpinstanties met bovenstaande info betreffende de
praktijken en hoe de zorg is ingericht wordt opgesteld in het Nederlands en Oekraïens.

Om toegang te geven tot zorg is door de Nederlandse overheid besloten dat basiszorg wordt vergoed. Dit betekent dat zorg bij
de huisarts, noodzakelijke inentingen, medicatie op verwijzing, mondzorg aan patiënten jonger dan 18 jaar en verloskundige
zorg beschikbaar is.
Zorg, medicatie, mondzorg en verloskundige zorg die NIET noodzakelijk is, kan wel verkregen worden maar betaalt de patiënt
zelf.
https://www.zorgverzekeringslijn.nl/ukrainian/ Op deze website staat informatie over hoe de gezondheidszorg in Nederland
geregeld is. De informatie kan ook voorgelezen worden in het Oekraïens d.m.v. aanzetten van spraakoptie.
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