
Huisartsenpraktijk Eykmanplein 
Gezondheidscentrum Prinsenhof 
Eykmanlaan 433 

3571 JR Utrecht 

T: 030 2715121  

www.eykmanplein.nl 

 

 

Huisartsen 
- Mw. B.M. Akkerman, huisarts 
- Mw. M.J. van Dijke, huisarts 
- Huisarts in opleiding 
- Mw. L. Koevoets, waarnemend huisarts 
- Mw. L. van Wijnen, waarnemend huisarts 
 
Openingstijden en overige spreekuren 
Het praktijkgebouw is elke werkdag geopend van 08:00- 17:00 uur. 
 
Aan onze praktijk zijn twee praktijkverpleegkundigen verbonden: 
- Mw. A. Stringa begeleidt patiënten met astma of COPD en mensen die willen stoppen met roken. 
- Dhr. F. Fickweiler is al vele jaren een vertrouwd gezicht in onze praktijk voor de begeleiding van patiënten met 

  type 2 Diabetes. 
 
Wij hebben drie praktijkondersteuners (POH’s) werkzaam:  
- Mw. Van der Klugt en Dhr. Sant ondersteunen patiënten met zeer diverse psychische problemen. 
- Mw. Van der Klugt en Mw. Van den Akker ondersteunen als POH somatiek de huisarts bij de behandeling van 
  patiënten met hart- en vaatziekten. 
- Mw. Van der Klugt draagt zorg voor (kwetsbare) ouderen in onze praktijk. 
 
U kunt bij de assistenten terecht voor: injecties/vaccinaties, oren uitspuiten, urine onderzoek, verwijderen van 
hechtingen, uitstrijkjes voor het Bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker,  een aantal bloedtests 
middels een vingerprik, wondbehandeling, behandeling van wratten en bloeddrukmeting. 
 
(Telefonische) bereikbaarheid en het portaal 
Telefonisch is de praktijk op maandag t/m vrijdag bereikbaar van 8:00u tot 11:00u en van 13:30u tot 17:00u.  
Indien uw klachten spoed of van zeer dringende aard zijn vragen wij u in de ochtend te bellen. 
Voor spoed zijn wij van 08:00 -17:00 uur bereikbaar (T: 030 2715121 toets 1) 
 
Ons telefoonmenu heeft een speciale keuze voor het inspreken van herhaalrecepten, deze lijn is 24/7 
bereikbaar. 
 
Via het patiëntenportaal op onze website zijn wij 24/7 bereikbaar voor het stellen van vragen middels een e-
consult, het inzien van uitslagen, het maken van afspraken en herhalen van (chronische) medicatie. 
 
Spoed waarneemregeling avond, nacht en weekend 
De waarneming voor spoedgevallen in de avond, nacht, weekend en tijdens officiële feestdagen is geregeld 
door Spoedpost Utrecht Stad. 
U kunt alleen terecht na telefonische beoordeling via tel: 088 - 130 96 70 
Spoedpost Utrecht Stad 
Burg. Fockema Andreaelaan 60 (Achterzijde Diakonessenhuis) 
3582 KT Utrecht  

http://www.eykmanplein.nl/

