
 
 
Medewerkers 
 

 
Mevr. Yvette Suijker 
Huisarts 
Aanwezig op dinsdag, 
woensdagochtend en vrijdag 

   
 

 Mevr. Mariken Kingma 
Huisarts 
Aanwezig op maandag en donderdag 
 
 

 

  
Mevr. Marieke Foppen 
Assistente 
Aanwezig op maandag, dinsdag, 
donderdag en vrijdag 

   
   
   
 

 Mevr. Liesbeth Hurenkamp 
Assistente 
Aanwezig op woensdagochtend 
 

   
 

  
Mevr. Gemma de Roij 
POH-S praktijkondersteuner somatiek 
Aanwezig op maandag, dinsdag, 
donderdag en vrijdag 

       
 
 

  
 
Mevr. Irene Smits 
POH-OZ praktijkondersteuner 
ouderenzorg 
Aanwezig op maandag, dinsdag en 
woensdag 

 

 

 Mevr. Grietje de Weijs 
POH-GGZ  praktijkondersteuner 
geestelijke verzorging 
Aanwezig op maandag ochtend en 
donderdag 
 

 

  
 
Specialismen 
 
POH Somatiek 
Voor het optimaliseren van chronische zorg zoals: 
- hoge bloeddruk 
- suikerziekte 
- astma 
- COPD 
 
POH Ouderenzorg 
Voor het optimaliseren van zorg rondom kwetsbare 
ouderen zodat ze zo gezond en zelfredzaam mogelijk 
in hun eigen woonomgeving kunnen functioneren. 
 
POH GGZ 
Patiënten met psychische klachten snel en 
laagdrempelig laten behandelen of begeleiden. 
 
KNO 
Woensdagmiddag spreekuur van Dr Senft, KNO arts 
verbonden aan de van Linschoten kliniek in 
Hilversum. 
 
Chirurgische spreekuur 
Behandelen van kleine chirurgische aandoeningen 
zoals het plaatsen van een spiraal, behandelen van 
ingegroeide teennagels, atheromen, kleine lipomen 
of andere huidaandoeningen.  
 
Cardiologie 
Spreekuur door prof. Hofstra, cardioloog verbonden 
aan het Cardiologie Centrum Utrecht 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
Specialismen (vervolg) 
 
Spreekuur assistente 
Bij de assistente kunt u terecht voor: 
-aanstippen van wratten 
-verbinden van wonden 
-oren uitspuiten 
-urine onderzoek 
-injecties 
 
U kunt in de ochtend via de assistente een  
afspraak maken op bovenstaande spreekuren.  
 
Afspraak afzeggen uiterlijk 24 uur van tevoren,  
anders kunnen hiervoor kosten in rekening 
worden gebracht.  
 
Vervanging bij afwezigheid 
Tijdens afwezigheid overdag i.v.m. vakantie/ 
nascholing wordt er voor ons waargenomen  
door de andere praktijken in ons Medisch  
Centrum Driebergen (praktijk van dokter  
Mulder en dokter Kramer).  
Bereikbaar via de doktersdienst tel: 0900-1515. 

 



 
 
Afspraken 
De praktijk is dagelijks geopend van 8:00 uur tot 
17:00 uur. Er is dagelijks een ochtend- en 
middagspreekuur volgens afspraak. Voor het 
maken van een afspraak kunt u bellen tussen 
8:00 en 12:00 uur. 
Bij het maken van een afspraak zal de assistente 
vragen naar de reden van uw contact zodat ze 
kan inschatten wat de urgentie van uw klacht is 
en hoeveel tijd er voor het consult nodig is. 1 
consult is bedoeld voor 1 hulpvraag. Als u denkt 
meer tijd nodig te hebben dan kunt u om een 
dubbele afspraak vragen. 
 
Huisbezoek 
Wanneer het door ziekte of handicap 
onmogelijk is om op de praktijk te komen, kan 
de huisarts u thuis bezoeken. De assistente 
beoordeelt samen met de huisarts of een 
bezoek wordt afgelegd.  
 
Telefonisch spreekuur 
Indien u een korte vraag aan de dokter wilt 
stellen, meldt u dit dan aan de assistente. Zij kan 
u vertellen rond welk tijdstip u teruggebeld zult 
worden. 
 
Uitslagen 
Voor uitslagen kunt u de assistente ‘s morgens 
bellen tussen 8:00 en 12:00 uur.  
 
Receptenlijn 
Voor herhaalrecepten van medicijnen die u 
doorlopend gebruikt kunt u de receptenlijn 
inspreken. Recepten die voor 12:00 uur zijn 
besteld, liggen de volgende dag bij uw apotheek 
klaar. Een andere mogelijkheid is uw lege 
medicijndoosjes in onze brievenbus te doen. 
Telefoon receptenlijn: 0343-522 826 
 

  
 
Openingstijden 
Het Medisch Centrum Driebergen is op de  
volgende tijden geopend*: 
Maandag     08:00 tot 17:00 uur 
Dinsdag        08:00 tot 17:00 uur 
Woensdag   08:00 tot 17:00 uur 
Donderdag  08:00 tot 17:00 uur 
Vrijdag         08:00 tot 17:00 uur 
 Met uitzondering van nationale feestdagen 
 
Avond-, nacht- en weekenddiensten 
Buiten onze openingstijden kunt u met  
spoedeisende vragen over uw gezondheid  
terecht bij de Huisartsenpost Zeist 
Professor Lorentzlaan 76, 3707 HL Zeist 
telefoon: 088-130 96 10 
 
Bij levensbedreigende situaties bel 112 
 
Contact 
Huisartspraktijk Suijker 
Schippersdreef 2b 
3972 VA  Driebergen 
Tel: 0343-512911 
Website: www.huisartssuijker.nl 
Email: suijker@mcdriebergen.nl 
 
Route 

 

    
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Huisartspraktijk Suijker 
Medisch Centrum Driebergen 
Schippersdreef 2b 
3972 VA  Driebergen 
Tel: 0343-512911 
Fax: 0343-522593 
Website: www.huisartssuijker.nl 
Email: suijker@mcdriebergen.nl 

Huisartspraktijk  

        Suijker  
 


