
 

 

 

 

 

 

 

HUISARTSENPRAKTIJK PARLEVLIET & WAASDORP 
 

HIER VINDT U ONS:  
Huisartsenpraktijk Parlevliet & Waasdorp 

Marne 130 B 

1186 PJ AMSTELVEEN 

 

Telefoon: (020) 645 16 19 

Spoed:  (020) 645 16 19, toets 1 

Receptenlijn: (020) 645 16 19, toets 2 

Fax:  (020) 640 36 40 

E-mail: assistente-pw@gcmarne.nl 

Website: www.parlevlietenwaasdorp.nl 

 

OPENINGSTIJDEN 
De praktijk is geopend op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur. U kunt ons dan ook telefonisch 

bereiken. 

  

SPREEKUREN 
Onze spreekuren zijn dagelijks van 08.00 tot 11.30 uur en van 14.30 tot 16.30 uur. Belt u even 

voor een afspraak? 

 

SPOED?  
Bij levensbedreigende situaties belt u direct 112.  

Wel spoed, maar geen levensgevaar?  Bel (020) 645 16 19, toets 1. 

Onze praktijkassistente zal u altijd een paar vragen stellen om de urgentie van uw situatie vast te 

stellen. 

 

AFSPAAK MAKEN 
Voor het maken van een afspraak is de praktijkassistente op werkdagen van 08.00 tot 11.30 uur 

en van 13.00 tot 17.00 uur bereikbaar op nummer (020) 645 16 19. Als u belt voor 08.30 uur, 

dan krijgt u vrijwel altijd een afspraak voor dezelfde dag.  

 

Een consult duurt 10 minuten. Denkt u meer tijd nodig te hebben? Vraagt u de assistente gerust 

om een dubbelconsult. 
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TELEFONISCH OVERLEG 
Wilt u telefonisch overleggen met uw huisarts? Geeft u dit door aan de praktijkassistente. De 

huisarts belt u dan terug na 16.00 uur. 

  

HERHAALRECEPTEN 
Via onze receptenlijn (020) 645 1619, toets 2 en via MijnGezondheid.net kunt u 24 uur per dag 

herhaalrecepten aanvragen. Een recept dat u voor 11.00 uur opgeeft, ligt de volgende dag na 

16.00 uur voor u klaar bij de apotheek (mits op voorraad).  

 

HUISBEZOEK  

Uw huisarts kan u ook thuis bezoeken. Bijvoorbeeld wanneer u 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 

regel tussen 13.00 en 14.30 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 

Telefoon:  (020) 456 20 00 

Fax:    (020) 441 06 13 

 

Neemt u bij een bezoek aan de huisartsenpost altijd een geldig identiteitsbewijs mee. 

 

 


