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In deze folder vindt u informatie over Medistate. Leest u 
hem aandachtig en bewaar hem.  

Voor uitgebreidere informatie kunt u terecht op onze 
website : www.medistate.nl 
 

Huisartsen 
 
Er werken in de HOED Medistate 6 huisartsen in 4 
praktijken . In vakantietijden wordt voor elkaar 
waargenomen. 
 

Praktijktijden 
 

De praktijk is open van 8.00 tot 17.00 uur, van  
12.45-13.15 houden wij lunchpauze. 
Afspraken voor het spreekuur bij uw eigen huisarts kunt u 
maken tussen 8.00 en 17.00 uur. 
Visites aanvragen voor 10.30 uur. 
 

Telefoonnummers 
 
Praktijknummer:  0251- 260090 
Via dit nummer komt u in een keuze menu. Hier vindt u 
ook de keuze herhaalrecepten. Luister altijd het bandje 
af, er zijn verschillende meldteksten. 
Spoednummer: 0251- 260090  en daarna een 1. 
Uitsluitend te gebruiken indien u dringend medische hulp 
nodig heeft . 
Fax nummer: 0251-260099 
 

Spreekuur 
 
Er is alleen een afspraken spreekuur. Hebt u meerdere 
klachten meld dit aan de assistente dan kan er rekening 
mee worden gehouden. Er kan elektronisch een afspraak 
worden gemaakt. Zie onze website voor info. 
Dokter Schumacher heeft voor eigen patiënten op 
dinsdag een avondspreekuur van 18.00-20.30 uur. 
 
 

Terugbelspreekuur 
 
Voor korte adviezen of toelichting op uitslagen van 
onderzoeken wordt u teruggebeld indien de assistente u 
niet verder kan helpen. 

 
 

 

Spoedgevallen 

 
Overdag kunt u bellen met de spoedlijn. Het 
praktijknummer  260090 en daarna een 1. 
Voor medisch dringende zaken in avond, nacht of 
weekend belt u de huisartsenpost in het Rode Kruis 
Ziekenhuis te Beverwijk. 
Tel:  0251- 265 265 
Met de post hebben wij een elektronische gegevens 
uitwisseling. 

 

 

Praktijkassistenten 
 
Bij de assistentes kunt u op afspraak terecht voor veel 
praktische zaken, o.a. 
 

➢ Oren uitspuiten 
➢ Hechtingen verwijderen 
➢ Injecties 
➢ Bloeddruk meten 
➢ Bloedsuiker bepalen 
➢ Uitstrijkjes (bevolkingsonderzoek) 
➢ Aanstippen van wratten 
➢ Urine nakijken 
➢ Zwangerschapstest 
➢ Wondverzorging 
➢ Stoppen met roken begeleiding 

 
Tevens maken de assistentes ECG’s (hartfilmpjes)  leggen 
24 uurs bloeddrukmeting aan.  
Praktijk ondersteuning  (POH) Somatiek: Diana en 
Marica m.n. ten behoeve van de diabetes en COPD 
controles en cardiovasculair risicomanagement. 
POH –GGZ , Bernadette Res 
 

 

Adres gegevens 
 
MOZARTSTRAAT 205 
1962 AL HEEMSKERK 
 
Email: info@medistate.nl ( voor niet medische zaken) 
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