
Huisartsenpraktijk Klein Alenvelt

Wilhelminalaan 11a
3451HJ Vleuten

Telefoon:  (030) 677 45 31

E-mail:  praktijk@kleinalenvelt.nl

Website: www.kleinalenvelt.nl

Praktijkinformatie

Praktijkondersteuners
Op verzoek van de huisarts kan er een afspraak 
worden gemaakt bij een van de praktijkondersteuners. 
Zij ondersteunen de huisarts in de zorg.  

Praktijkondersteuners Somatiek

Mw. Gerda Paardenkooper en Mw. Muriël Koopman. 
Zij begeleiden patiënten met chronische aandoenin-
gen op het gebied van: Astma-COPD, Hart- en Vaat-
ziekten, Diabetes Mellitus en Stoppen met Roken.

Praktijkondersteuner Ouderenzorg

Mw. Sonja van Beek. Zij bezoekt mensen van 75 jaar 
en ouder. Tijdens het huisbezoek wordt besproken 
hoe het met de oudere gaat. Met dit consult willen wij 
mensen van 75 jaar en ouder helpen om met passen-
de hulp en ondersteuning zo gezond en zelfredzaam 
mogelijk in de eigen woonomgeving ouder te worden.

Praktijkondersteuner-GGZ

Mw. Rosalie Zuidweg. Zij richt zich op het 
ondersteunen of aanvullen van de huisarts bij 
patiënten met psychische klachten.

Vakantie en afwezigheid
De vakantiedata en waarnemingen vindt u terug op 
onze website. Tijdens de vakantie zal er waargenomen 
worden door de andere huisartsen in Vleuten-dorp.

Uw feedback
Wij staan open voor ideeën voor verbetering van de 
praktijk. Wij stellen het zeer op prijs als u dit met ons 
bespreekt. Voor meer informatie en de klachten-
regeling, zie onze website of vraag de assistente.

Nieuwe patiënten
De praktijk is geopend voor inschrijvingen van nieuwe 
patiënten. 

Het werkgebied van de praktijk omvat de plaatsen 
Vleuten, Haarzuilens, een deel van De Meern en een 
deel van Utrecht. U kunt zich online inschrijven, een 
formulier downloaden op onze website óf ophalen bij 
de assistente. Na het invullen van het formulier wordt 
er een kennismakingsgesprek gepland met de huis-
arts. 

Spoedzorg
Bij levensbedreigende spoed: BEL 112

Bij spoed tijdens openingstijden, kies in het keuze-
menu voor optie 1. U krijgt dan direct de assistente 
aan te lijn.

Voor spoedeisende huisartsenzorg in de avond, nacht, 
het weekend en op feestdagen belt u met de Spoed-
post Noordwest Utrecht:

088 130 9620 

Adres:

St. Antonius Ziekenhuis Utrecht
Soestwetering 1
3543 AZ Utrecht

www.spoedpost-noordwestutrecht.nl

(vanaf 1 januari 2021)



Over de praktijk
Huisartsenpraktijk “Klein Alenvelt” is een 
kleinschalige praktijk in Vleuten-dorp, waarbij 
laagdrempelig en persoonlijk contact centraal staan 
voor ons hele team. Creatieve oplossingen en 
maatwerk zijn onderdeel van onze werkwijze waarbij 
u als patiënt centraal staat. Kortom, een fi jne praktijk 
waarin u welkom bent en goede zorg zal ervaren. 

Openingstijden
Maandag 08.00 – 17.00 uur
Dinsdag  08.00 – 19.00 uur 
Woensdag 08.00 – 17.00 uur 
Donderdag 08.00 – 17.00 uur 
Vrijdag   08.00 – 17.00 uur 

Huisartsen
Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag is dokter 
mw. Aniek Schmidt aanwezig.

Op woensdag werkt dokter dhr. Steven van der Aart in 
de praktijk. 

Assistentes
Op de praktijk zijn assistentes Mw. José van Wiggen 
en Mw. Annemarie Vanengelandt  aanwezig.
Zij regelen de dagelijkse gang van zaken in de prak-
tijk. U kunt met veel praktische en medische vragen 
bij hen terecht.

U kunt bij de assistente een afspraak inplannen voor 
o.a. het verwijderen van hechtingen, oren uitspuiten, 
bloeddrukmetingen, injecties, wondverzorging, 
wratten aanstippen etc. 

U maakt hiervoor telefonisch een afspraak. 

Afspraak maken
U kunt zowel telefonisch, via de assistente, of online, 
via de website, een afspraak met de huisarts maken. 
Om de spreekuren zo goed mogelijk te kunnen plan-
nen vragen wij u om tussen 08.00 en 10.00 en 16.00 
en 17.00 uur te bellen. 

Wilt u dezelfde dag nog terecht kunnen, bel dan zo 
vroeg mogelijk. Kunt u onverhoopt toch niet op de 
afgesproken tijd? Laat het ons tijdig weten.

Afspraak op de praktijk

U ziet de huisarts persoonlijk op de praktijk. De huis-
arts kan u lichamelijk onderzoeken en op de praktijk 
kan zo nodig aanvullend onderzoek worden verricht.

Afspraak via telefoon

U heeft een vraag waarbij lichamelijk onderzoek niet 
noodzakelijk is óf u wilt het verloop van uw klachten 
met de huisarts bespreken. De huisarts belt u tussen 
11.00 en 14.00 uur óf op een door u afgesproken tijd 
terug. 

Afspraak via videobellen

U heeft een vraag waarbij lichamelijk onderzoek niet 
noodzakelijk is, maar vindt u het prettig de huisarts 
wel te kunnen zien. U heeft via een videoverbinding 
contact met de huisarts. U ontvangt per e-mail de link 
voor het gesprek.

Email consult. 

U heeft een korte, concrete vraag. Gebruik dan het 
E-consult via de website. U kunt een foto  of bestand 
meesturen. Houdt u er rekening mee dat deze 
berichten niet met spoed worden behandeld.

Huisbezoek

U ontvangt de huisarts bij u thuis. Het huisbezoek is 
specifi ek bedoeld voor mensen die niet in staat zijn 
naar de praktijk te komen. U vraagt een huisbezoek 
voor dezelfde dag vóór 10.00 uur telefonisch aan 
bij de assistente. Huisbezoeken worden in principe 
tussen 11:30 en 13:30 gepland. Acht u het nodig dat 
we eerder komen, meldt u dat dan duidelijk aan de 
assistente.

EHBO

Voor eerste hulp (wonden, verbrandingen etc.) kunt u 
altijd direct komen; als u van tevoren even belt 
houden we rekening met uw komst.

Herhaalrecepten
Herhaalrecepten kunt u 24 uur per dag aanvragen. U 
doet dit via het telefonisch keuzemenu (optie 2) óf via 
de knop “herhaalrecepten” op de website. Recepten 
die vóór 10.00 uur zijn aangevraagd, kunt u de 
volgende dag bij uw apotheek afhalen. 

Inleveren urine
Urine kunt u vóór 10:00 uur afgeven bij de assistente 
in een goed afgesloten (urine)potje voorzien van een 
etiket met naam en geboortedatum. De urine is bij 
voorkeur de eerste ochtendurine. Deze mag niet ouder 
dan 2 uur zijn en bewaard in de koelkast.

Uitslagen
In de ochtend worden de uitslagen verwerkt. U kunt 
na 14:00 uur met de assistente bellen voor de 
uitslagen van foto- en laboratoriumonderzoeken. 
U kunt de uitslagen ook inzien via de website op uw 
persoonlijke online portaal (begin 2021). 


