Praktijkinformatie
Huisartspraktijk M.L. Liefeld
Huisartsen: Dhr. Liefeld en Mw. Oudhof
Adres: Hechtelstraat 98; 1066 KM AMSTERDAM
Website: www.huisartspraktijkliefeld.nl
Telefoon: 020-6151564
Praktijk open: Elke werkdag van 8.00-17.00 uur
Spoed: Tijdens kantooruren kunt u het praktijknummer bellen en kiezen voor optie 1.
Assistente: De praktijkassistente is op werkdagen aanwezig van 08.00-17.00 uur. Zij maakt
afspraken, geeft informatie en verzorgt de herhaalrecepten. Ook kunt u op afspraak bij haar terecht
voor bloedafname, controles van urine, bloeddruk en bloedsuiker, voor injecties en vaccinaties,
hechtingen verwijderen en oren uitspuiten.
POH: Onder supervisie van de huisarts werkt:
Mw. J. Kockelkorn als praktijkondersteuner (POH) Somatiek. Zij controleert suikerpatiënten,
patienten met cardiovasculair risico, patiënten met astma/copd en ze adviseert bij het stoppen met
roken.
Mw. L. Birnie als praktijkondersteuner (POH) GGZ. Zij onderzoekt in één of meerdere gesprekken
welke problemen er spelen en wat de beste manier is om op dat moment mee aan de slag te gaan. En
welke zorgverlener daar het beste bij past. Voor een aantal patiënten is een goede
probleemverheldering soms al voldoende om zelf verder te gaan.
Afspraken: Voor een afspraak of een huisbezoek dezelfde dag en voor verlenging van een recept
kunt u bellen tussen 08.00-12.00 uur. Er is geen inloop spreekuur. Een gemiddeld consult duurt 10
minuten. Bij het maken van een afspraak zal de assistente vragen naar de reden van uw contact. Ze is
daartoe opgeleid en doet dit om zo goed mogelijk een inschatting te maken van de aard en
spoedeisendheid van uw probleem. De assistente is (net als de huisarts) verplicht om vertrouwelijk
met uw informatie om te gaan.
Heeft u meerdere klachten of vragen? Geef het aan bij het maken van de afspraak, we kunnen er dan
rekening mee houden in onze agenda.
Terugbelspreekuur: Als u voor 12.00 uur belt met een vraag voor de huisarts wordt u dezelfde dag
hierover teruggebeld.
Online diensten: Via www.huisartspraktijkliefeld.po.praktijkinfo.nl kunt u een online account
aanmaken en hier gebruik maken van e-consults, het aanvragen van een herhaalrecept of zelf een
afspraak maken in de webagenda.
Aanwezigheid: Dhr. Liefeld is maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag aanwezig.
Mw. Oudhof is dinsdag, woensdag en vrijdag aanwezig.
Vakantie: Vakanties worden aangekondigd op de website.

Adreswijziging: Bij verhuizing buiten het postcodegebied 1066 bent u verplicht een andere huisarts
te kiezen. Wij verzoeken u wijzigingen tijdig aan ons door te geven. Wij zorgen dan dat uw medisch
dossier digitaal wordt verzonden naar uw nieuwe huisarts.
Recepten: Als u ons op werkdagen tussen 08.00-12.00u belt dan ligt het medicijn de volgende dag
na 16.00u voor u klaar bij uw apotheek.
Receptenlijn: Telefoonnummer 61 515 64 keuze 2 geeft u de mogelijkheid uw herhaalrecept in te
spreken. Spreek rustig en duidelijk uw naam en geboortedatum in en daarna de recepten die u nodig
heeft.
Opleiding: De praktijk biedt plaats aan een huisarts in opleiding. Er zal dus regelmatig een derde arts
aanwezig zijn, steeds onder supervisie van een van de vaste huisartsen.
Waarneming: Voor spoedeisende hulp buiten kantooruren kunt u contact opnemen met
Huisartsenposten Amsterdam
Telefoon 088-0030600
Onze praktijk maakt deel uit van de grootschalige dienstenstructuur Amsterdam West voor medische
spoedeisende hulp buiten kantooruren, locatie Sint Lucas-Andreas ziekenhuis.

