Zorgverleners Leonard Springerlaan
Gevestigd in het Reinaldahuis

Huisartsengroep Leonard Springer

Fysiotherapie Medisch Trainingcentrum Springerlaan

Wij bieden onze patiënten toegankelijke en herkenbare huisartsenzorg.
Continue aandacht voor verbetering vinden wij vanzelfsprekend.
Onze praktijken zijn NHG geaccrediteerd. Dit betekent dat we aan landelijk gestelde normen voldoen en dat we continu werken aan kwaliteitsverbetering. Daarnaast leveren we een actieve bijdrage aan wetenschappelijk onderzoek en onderwijs.

MTC Springerlaan is het centrum voor fysiotherapie, training en preventie
in Haarlem-Oost. Het MTC biedt een totaalconcept van therapie en bewegen toegespitst op uw persoonlijke behoefte.
Op het gebied van kwaliteit voldoet de praktijk aan de hoogste eisen die
verzekeraars stellen.
MTC Springerlaan is een PLUS Praktijk van Achmea.

Website
http://www.huisartsenleonardspringer.nl

Website
http://www.mtcspringerlaan.nl/home

Openingstijden en bereikbaar
Maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur

Openingstijden en bereikbaar
Maandag t/m donderdag van 08.00 tot 21.30 uur
Vrijdag van 08.00 tot 18.00 uur

De praktijk van dhr. M.R. Verlaan
De praktijk van dhr. F.M. Movig
De praktijk van mw. C. Kuiper en dhr. E. van den Ende
De praktijk van mw. I. Bergman
De praktijk van mw. E. Blok en mw. I. te Hennepe
SPOEDNUMMER
Herhaalrecepten

De logische stap naar uw herstel
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Leonard Springerlaan 9
2033 TA Haarlem
Tel. 543 39 00
info@mtcspringerlaan.nl
www.mtcspringerlaan.nl
Gelieve afspraken te maken bij voorkeur tussen 08.00 en 12.30 uur.

Doktersassistentes
Onze doktersassistentes zijn voor u het eerste aanspreekpunt. Zij werken volgens de triage-methode; dit betekent dat zij aan de hand van uw
klachten bepalen hoe, en hoe snel u geholpen moet worden. Ze zullen
u een voorstel doen voor een afspraak of advies geven. De assistentes
hebben ook een eigen spreekuur voor o.a. injecties, oren uitspuiten,
uitstrijkjes, verwijderen van hechtingen, het aanstippen van wratten en
reizigersvaccinaties.

Praktijk en Aanbod
MTC is ruim opgezet en heeft de beschikking over twee oefenzalen met
moderne trainingsapparatuur en diverse behandelkamers.
Naast fysiotherapie kunt u ook deelnemen aan een van onze beweegprogramma’s (copd, diabetes, overgewicht en hart) waarbij u werkt aan het
ontwikkelen van een gezonde leefstijl wat fysieke klachten kan voorkomen of verminderen. MTC participeert in de volgende netwerken: ParkinsonNet, ClaudicatioNet, FibroNet en Geriatrie Netwerk Kennemerland).

Praktijkondersteuners (POH)
Onze praktijkondersteuners somatiek houden een zelfstandig spreekuur
voor patiënten met chronische aandoeningen, zoals bijvoorbeeld diabetes, astma, COPD of hart- en vaatziekten. Daarnaast bieden onze praktijk-ondersteuners begeleiding bij het stoppen met roken. Onze POH GGZ
bieden hulp bij psychische en psychosociale problemen.
Wanneer u een arts of praktijkondersteuner telefonisch wilt spreken, kunt
u ‘s morgens de assistente vragen of de huisarts of praktijkondersteuner
u terugbelt.

Therapeuten
MTC heeft een team van 10 fysiotherapeuten met diverse erkende specialisaties.
U wordt dus altijd behandeld door de therapeut die specifiek geschoold is
op het gebied van uw klacht.
Zo zijn wij in staat u optimaal te behandelen en begeleiden.
De aanpak binnen MTC is persoonlijk, betrouwbaar en professioneel.

Van Gogh Apotheek

Diëtistenpraktijk Helen Velthuizen

U kunt bij ons voor een breed scala aan services terecht.
Wilt u meer weten over ons en onze specialisaties neem gerust contact
met ons op!

Een dieetadvies is onderdeel van een medische behandeling. Dit kan
noodzakelijk zijn bij bijvoorbeeld diabetes, verhoogd cholesterol, COPD,
maag-darmklachten, overgewicht, ongewenst gewichtsverlies, of eetproblemen. Met de juiste voeding heeft u minder last van uw klachten of
kunt u klachten voorkomen.

Website

https://www.vangoghapotheek.nl
Openingstijden en bereikbaar
Wij zijn geopend van maandag t/m vrijdag van 8.30 uur tot 18.00 uur
Inloopspreekuur apotheker: woensdag tussen 11.00 tot 12.00 uur
Van Gogh Apotheek
Leonard Springerlaan 3
2033 TA Haarlem
Tel. 023 5367374
info@vangoghapotheek.nl
Apothekers
Mw. G. Jansen-Lucassen
Dhr. P.H.M. Zoeters
Wij bieden
· Therapiebegeleiding in overleg met de arts
· Totale medicatiebewaking
· Uitgebreide en betrouwbare informatie over medicatie en ziektebeelden
· Groot assortiment zelfzorgmedicijnen met een passend advies
· Gratis bezorgservice
· Medicijnconsult in de spreekkamer
· Herhaalservice; bij chronische medicatie hoeft u geen herhaalrecept 		
meer op te vragen bij uw huisarts
Medicijnveiligheid
Elk medicijn wordt nauwkeurig door de apothekersassistente en
apotheker gecontroleerd. Hierbij wordt o.a. gelet op juiste dosering en de
combinatie met andere medicijnen. Indien nodig overleggen wij met u of
uw (huis-)arts.

Goed eten, goed leven

U krijgt een advies dat goed past in uw dagelijks leven, volgens de meest
actuele inzichten. Waar nodig werken we samen met uw arts en eventuele andere behandelaars.
Ook voor een sportvoedingsadvies bent u bij ons aan het juiste adres.
Voor een dieetadvies werken we bij voorkeur op verwijzing van uw huisarts of specialist. U kunt telefonisch of per mail een afspraak maken.
Website

https://www.mensenvoeding.nl
Spreekuren
Maandagavond, dinsdagmorgen, donderdag en vrijdag.
Diëtistenpraktijk Helen Velthuizen
Tel. 06 48197771 of 023 7852232
info@mensenvoeding.nl
www.mensenvoeding.nl
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