
H.B. Burggraaff, 
verloskundige 

huisartsenpraktijk:   

De Stethoscoop                                

Waarschapsstraat 1a                                                            

1382 EG Weesp                                                       
Tel: 0294-412633                      
Fax: 0294-414760                

Spoed: 0294-417021                                      
e  h.b.burggraaff@gmail.com                   

w www.huisartsweesp.nl                        

Openingstijden 08.00-17.00 uur 

Afspraken maken Het spreekuur is op afspraak.                                 

Afspraken maken via (0294-) 412633: de hele  
dag. Afspraken aanvragen via 
herhaalreceptuur@gmail.com: 00.00-24.00 u.                                                       
Afspraak maken aan de balie: de hele dag.             
Aanvragen huisbezoek: de hele dag.  

Afspraken  Er zijn verschillende afspraken. De           
assistente vraagt daarom naar de reden van 
komst. Een gebruikelijke afspraak duurt 10 
minuten. Een afspraak is bedoeld voor één 

persoon. Voor korte, duidelijk omschreven, 
zichtbare problemen zijn er 5 minuten afspraken.                                                       
Afspraken voor zwangerschapscontrole en 
chirurgische verrichtingen duren 20 minuten.                                        
Afspraken voor longfunctie, jaarcontrole     
diabetes en sterilisatie man duren 30 minuten.  

Herhaalrecept bestellen Via www.huisarts.WS 
(beveiligd) of via herhaalreceptuur@gmail.com 
00.00-24.00 uur. Of: Leg de lege verpakking in 

het mandje in de hal van de praktijk 08.00-17.00 
uur. Buiten openingstijden: de lege verpakking in 
de brievenbus van de praktijk plaatsen. Bestellen 
kan ook via de telefoon 412633.                                                                 

E-consult bij huisarts of assistente Medische 
niet-urgente vragen aan de huisarts via h.b. 
burggraaff@gmail.com of aan de assistente via 

huisartsenpraktijkburggraaff@zorgmail.nl Of via de 
beveiligde website: www.huisarts.WS 

Spoedgevallen kunnen goed in deze praktijk 
worden behandeld. Bel voor spoedgevallen tussen 
08.00-17.00 uur de spoedlijn 0294-417021                                           
Spoedgevallen buiten kantooruren? Bel de 

Huisartsen Post: 088-1309600 

Hr. Hans Burggraaff 
verloskundige huisarts & 
huisartsopleider,   
werkzaam op ma di woe do 
& vrijdag 

 

Hr. Clayton Martis     
huisarts,  werkzaam op di & 
donderdag  

 
 

 
Mw. Sylvia Tiebout 
verloskundig actief huisarts, 
werkzaam ma en vrijdag 
 

 

 

Hr. Pim Bakker, huisarts in 
opleiding, werkzaam op ma, 
woe en vrijdag 

 

 

Gera van de Kraats, POH-S 
/ doktersassistente 
werkzaam op ma di do & 
vrijdag                                               

 

Alice Fokkens 
doktersassistente werkzaam 
op ma dinsdag & woe-ochtend 

                 

Stacy Kuus 
doktersassistente werkzaam 
ma woe do & vrijdag 

 

 

Marthe van Bronkhorst POH-
GGZ (psycholoog) werkzaam 
op woensdag & 
donderdagavond  
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