Spreekuren en aanwezigheid
Bekijk de folder of onderstaande informatie voor de meest recente
gegevens:
 Universitaire huisartsenpraktijk (UHP) VUmc
Universitaire huisartsenpraktijk (UHP) VUmc
Praktijkinformatie, belangrijke telefoonnummers en bereikbaarheid
Belangrijke telefoonnummers
Praktijknummer
(020) 444 1400
Receptenlijn
(020) 444 1403
Spoednummer overdag
(020) 444 1402
Spoednummer buiten kantoortijden ( HAP )
(088) 003 0600
Is de situatie levensbedreigend, belt u dan te allen tijde 112

Telefonische bereikbaarheid (op werkdagen)
 Afspraak maken tussen 08.00 en 17.00 uur, bij voorkeur zo vroeg
mogelijk
 Aanvragen huisbezoek tussen 08.00 en 10.00 uur
Indien u een telefonische afspraak heeft gemaakt dan wordt u gebeld door
de huisarts.
Let op: Wij bellen met een onbekend nummer.
Bezoekadres
De Boelelaan 1117
1081 HV Amsterdam
1007 MB Amsterdam

Postadres
Postbus 7057
ZH-1D 161

E-mail: uhp@amsterdamumc.nl
Website: https://www.vumc.nl/zorg/expertisecentra-enspecialismen/universitaire-huisartsenpraktijk-uhp.htm
Spreekuren
Huisartsen
 Mw. dr. K. Prince, hoofd UHP: maandagmiddag, woensdagochtend
en vrijdagochtend
 Mw. drs. N. Affara: maandag, dinsdag en vrijdag
 Dhr. drs. J.F. Bastiaans: dinsdagmiddag, woensdag en vrijdagmorgen
 Dhr. E. Karaer: woensdag en vrijdag
 Dhr. dr. O.R. Maarsingh: maandagmiddag en woensdag,
vrijdagmiddag alleen telefonisch
spreekuur (1 uur)
 Mw. drs. P.R. Maring: maandag en donderdag
 Mw. drs. O. Wassenaar: dinsdag, woensdagochtend en donderdag

 Dhr. drs. T. Vonk Noordegraaf: maandagmiddag, dinsdag en
donderdag
Huisarts in opleiding
 Dhr. B.F.W. van Doelen: maandag, woensdag, donderdag en
vrijdag
Spreekuren praktijkondersteuning (POH)
 Mw. drs. S. (Shira) Koning, POH GGZ: woensdag, donderdag en
vrijdag
 Mw. S. (Samantha) Lindner-Ramos, POH somatiek: donderdag
 Dhr. drs. M. (Maarten) Oltheten, POH GGZ: maandag, dinsdagen donderdagochtend
 Mw. drs. S. (Sandra) Vriens, POH somatiek: maandag, dinsdag en
donderdag
Praktijkondersteuner in opleiding
 Mw. I. (Irma) de Boer, POH somatiek: donderdag
Aanwezigheid praktijkmanager
 Mw. T. (Tanja) Koekebakker: maandag, dinsdag en woensdag
 Mw. S. (Samantha) Lindner-Ramos: dinsdag en vrijdag
Aanwezigheid praktijkassistentes
 Mw. I. (Irma) de Boer: dinsdag, woensdag en vrijdag
 Mw. M. (Marga) Koning: maandag en woensdag
 Mw. M. (Marianne) Kuiper-Klaver: maandag en dinsdag
 Dhr. I. (Ian) Prins: dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag
 Mw. M. (Manon) Sciarli: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
 Mw. S. (Sophie) Schrameijer: donderdag en vrijdag
Praktijkassistente in opleiding
 Mw. A. (Aysel) Özkaya-Arslan: dinsdag en donderdag
Beeldbellen
Het is bij ons mogelijk om een beeldbelafspraak te plannen met uw huisarts
of praktijkondersteuner. Voor meer informatie hierover kunt u contact
opnemen met de praktijkassistente.
NHG geaccrediteerde praktijk
De UHP is een door het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG)
geaccrediteerde huisartsengroepspraktijk die huisartsenzorg verleent.
Daarnaast geven wij onderwijs aan medisch studenten en leiden wij

basisartsen op tot huisarts. En wij doen mee aan wetenschappelijk
onderzoek.
De UHP is onderdeel van Amsterdam UMC, locatie VUmc. Dit betekent niet
dat u bij verwijzingen naar een specialist automatisch naar Amsterdam
UMC wordt verwezen. De huisarts en patiënt bepalen samen naar wie en
welk ziekenhuis verwezen wordt.

