Wijkgezondheidscentrum Velserbroek
Het wijkgezondheidscentrum in Velserbroek bestaat ruim 30 jaar en omvat diverse
zorgverleners, zoals apotheek, huisarts, fysiotherapie, logopedie, tandarts, mondhygiëniste,
verloskunde, mensendieck therapie, diëtiste, het Centrum voor Jeugd en Gezin en het
consultatiebureau.
Deze folder geeft u beknopte informatie over de manier en tijden waarop de verschillende
zorgverleners te bereiken zijn.
Wilt u meer weten, raadpleeg dan de website www.gezondheidscentrumvelserbroek.nl,
vanaf deze website wordt u doorgelinkt naar de zorgverlener van uw keuze.

Wijkgezondheidscentrum Velserbroek
Aletta Jacobsstraat 200-220
1991 PW Velserbroek
www.gezondheidscentrumvelserbroek.nl

Apotheek Velserbroek
Huisnummer 200
Openingstijden
De apotheek is geopend van maandag t/m vrijdag van 8.00-18.00 uur
Telefoon
Telefoon 023 - 5201212 Fax 023 - 5201217
Mail
info@apotheekvelserbroek.nl
SPOED
Voor spoedgevallen zijn geopend:
De dienstapotheek Midden-Kennemerland in het Rode Kruis Ziekenhuis
Adres: Vondellaan 13, 1942 LE Beverwijk
Telefoonnummer 0251-783840
Deze apotheek is 24 uur per dag geopend
De apotheek in het Spaarne Gasthuis Zuid
Adres: Boerhaavelaan 22, 2035 RC Haarlem
Telefoonnummer 023-2248631
Deze apotheek is 24 uur per dag geopend
De apotheek in het Spaarne Gasthuis Noord
Adres: Vondelweg 999, 2026 BW Haarlem.
Telefoonnummer: 023-2248620.
Openingstijden: ma-vrij 8.30-17.30 / za en zo: 9.30-18.00 uur
Website
www.apotheekvelserbroek.nl

Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)
Huisnummer 204
Centrum voor Jeugd en Gezin IJmond heeft in de regio op verschillende plaatsen
inlooppunten. Het inlooppunt Velserbroek is gevestigd in het gezondheidscentrum.
Openingstijden
Het CJG Velserbroek is geopend op afroep. Neem daarvoor telefonisch contact op.
Telefoon
Telefoon: 088 - 995 83 55
Mail
Via de website
Website
www.cjgkennemerland.nl

Consultatiebureau Velserbroek
Huisnummer 204
Jeugdgezondheidszorg Kennemerland heeft een consultatiebureau in het
gezondheidscentrum.
Openingstijden
Spreekuren op afspraak.
Inloopspreekuren zijn op:
Maandag en donderdag van 13.00-15.00 uur
Telefoon
Voor afspraken en vragen: 088 995 95 95
Mail
jgz@jgzkennemerland.nl
Website
www.jgzkennemerland.nl

Fysiotherapie Velserbroek
Huisnummer 216
Openingstijden
De praktijk is geopend van maandag t/m vrijdag van 8.00-18.00 uur; woensdag en
donderdag tot 21.00 uur
Telefoon
Algemeen en voor het maken van afspraken: 023-5201 250, liefst bellen tussen 8.15-12.15
uur
Mail
fysiotherapie@quicknet.nl
Website
www.fysiotherapie-velserbroek.nl

Huisartsencentrum Velserbroek
Huisnummer 218
Huisartsencentrum Velserbroek bestaat uit de praktijken van Dieuwke Bos, Jasmijn van
Cleef, Marcel Reinders en Ad Vester.
Openingstijden
Balie en telefoon zijn geopend van maandag t/m vrijdag van 8.00-17.00 uur
Avondspreekuur door huisarts en assistente op woensdag en donderdag van 17.00-19.30
(alleen op afspraak; balie en telefoon zijn tijdens het avondspreekuur gesloten)
Telefoon
De praktijk is bereikbaar via 023 –5201 240
U krijgt een keuzemenu:
• - kies 1 voor spoed (levensbedreigende situatie)
• - kies 2 voor de herhaalreceptenlijn
• - kies 3 voor intercollegiaal overleg
• - kies 4 voor de assistente
SPOED
Bel uw huisarts en kies voor optie 1 in het keuzemenu óf bel 112
Waarneming van 17.00-23.00 uur, in het weekend en op feestdagen (tot 23.00 uur)
Huisartsenpost Spaarne Gasthuis Noord Vondelweg 999, 2026 BW Haarlem
023 – 224 25 26
Na 23.00 uur
Huisartsenpost Spaarne Gasthuis Zuid Boerhaavelaan 22
2035 RC Haarlem
023-224 25 26
Waarneming gedurende vakanties
De huisartsen in Huisartsencentrum Velserbroek nemen onderling voor elkaar waar. De
praktijk is dus nooit gesloten vanwege vakanties.
Mail
U kunt een contactformulier invullen via de website.
Website
www.huisartsenvelserbroek.praktijkinfo.nl

Logopedie
Huisnummer 208
In het gezondheidscentrum hebben Annette Kolvenbag, José Jutjens en Femke Snelderwaard
hun logopediepraktijk.
Openingstijden
De praktijk is geopend van maandag t/m vrijdag van 8.30-17.30 uur Spreekuur op afspraak
Telefoon
023 5201 262
Mail
info@logopedievelserbroek.nl
Website
www.logopedievelserbroek.nl

Atalmedial bloedafname en trombosedienst
Huisnummer 208
AtalMedial heeft een prikpost voor bloedafname en trombosedienst in het
Gezondheidscentrum.
Openingstijden
De prikpost is geopend op werkdagen van 8.00-9.30 uur
In de zomervakanties kan een afwijkend rooster geldig zijn. Kijk hiervoor op onderstaande
website.
Afspraken
Atalmedial maakt gebruik van een online afsprakensysteem, ga daarvoor naar de website:
www.atalmedial.nl. Is dit voor u niet mogelijk dan kunt u bellen met 088 - 003 77 05
Telefoon en mail
Trombosezorg:
088 – 003 77 50 trombosezorg@atalmedial.nl
Medische administratie: 088 – 003 77 35
Financiële administratie (facturen): 088 – 003 77 45 debadmin@atalmedial.nl
Website
www.atalmedial.nl

Mensendieck Oefentherapie
Huisnummer 208
Karin Lagerberg en Rachid Mali zijn de mensendiecktherapeuten in het gezondheidscentrum.
Openingstijden praktijk
De praktijk is geopend van maandag t/m vrijdag van 8.00-18.00 uur Spreekuur op afspraak
Telefoon
Algemeen en voor het maken van afspraken: 023-5201260
Website
www.mensendieckvelserbroek.nl

Mondhygiëniste
Huisnummer 206
Ineke Ras heeft haar praktijk voor mondhygiëne gevestigd in het gezondheidscentrum.
Openingstijden praktijk
Spreekuur op afspraak
Telefoon
023-5201279, van maandag t/m donderdag van 8.00-17.00 uur
Mail
ras@tandheelkundevelserbroek.nl
Website
www.tandheelkundevelserbroek.nl

Tandarts
Huisnummer 206
Ton Duijn heeft zijn tandartspraktijk gevestigd in het gezondheidscentrum.
Openingstijden praktijk
De praktijk is geopend op maandag t/m donderdag van 8.00-17.00 uur Spreekuur op
afspraak
Telefoon
023-5201277, van maandag t/m donderdag van 8.00-17.00 uur
Mail
duijn@tandheelkundevelserbroek.nl
Spoed
In geval van spoed kunt u de praktijklijn bellen.
Via het antwoordapparaat hoort u hoe de waarneming geregeld is.
Website
www.tandheelkundevelserbroek.nl

Verloskundig centrum Velsen
Huisnummer 210
Een team van 6 verloskundigen heeft hun verloskundigenpraktijk in Gezondheidscentrum
Velserbroek. Op deze locatie is ook het Echocentrum Velsen gevestigd, waar ook zwangeren
van andere verloskundepraktijken terecht kunnen.
Openingstijden praktijk
De praktijk werkt op afspraak en heeft geen vaste openingstijden.
Telefoon
Algemeen en voor het maken van een afspraak: 023-5201205 Op maandag, woensdag en
donderdag van 9.00-12.30
In geval van spoed (bevalling, dringende vragen, ongerustheid) belt u: 023 – 5201290
Mail
verloskunde@velserbroek.info
Spoed
In geval van spoed belt u: 023 – 5201290
Website
www.verloskundigcentrumvelsen.nl

Akersloot Diëtetiek Huisnummer 208
Akersloot Diëtetiek is de praktijk van diëtiste Cassandra Akersloot en deels gevestigd in
Gezondheidscentrum Velserbroek.
Openingstijden praktijk
De praktijk is in het gezondheidscentrum aanwezig op maandag, woensdag en vrijdag
Telefoon
06 118 79 55
Mail
info@akerslootdietetiek.nl
Spoed
nvt
Website
www.akerslootdietetiek.nl

Route naar het Gezondheidscentrum Route vanaf de N 208 / Haarlem:
Westelijke Randweg N 208, Afslag Velserbroek
Bij stoplicht rechts: Velserbroekse Dreef
* Vóór het Winkelcentrum op de rotonde linksaf (Zonbastion), weg vervolgen.
Op de volgende rotonde rechtsaf, u kunt op het parkeerterrein parkeren of uw fiets bij de
apotheek stallen.
De ingang van het Gezondheidscentrum is rechts naast de apotheek.
Route vanaf richting Alkmaar/Beverwijk A9:
Na Velsertunnel afslag rechtsaf Velserbroek, Velserbroek aanhouden.
Bij stoplicht linksaf, bij het volgende stoplicht rechtdoor
Verder als vanaf *
Route vanuit de richting Amsterdam A9:
Afslag IJmuiden/Beverwijk
Afslag IJmuiden/Velsen Zuid/Velserbroek
Bij stoplicht linksaf richting Haarlem
Langs landgoed Beeckesteijn, bovenop voor viaduct linksaf richting Haarlem (en NIET
rechtdoor richting Velserbroek)
Verder als vanuit Alkmaar A9
Met het openbaar vervoer:
Vanuit het noorden:
Station Beverwijk, bus 73 uitstappen halte winkelcentrum Velserbroek Verder vanaf * (ca vijf
minuten lopen)
Vanuit het zuiden en oosten:
Station Haarlem, bus 73 of bus 3, uitstappen halte winkelcentrum Velserbroek Verder vanaf
* (ca vijf minuten lopen)
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