GOED Ridderkerk
Welkom op de buitenpolikliniek

Naar het ziekenhuis? Lees eerst de informatie op www.asz.nl/brmo.

Inleiding
GOED Ridderkerk is de buitenpolikliniek van het Albert Schweitzer
ziekenhuis. GOED is de afkorting van ‘Gezondheid Onder Eén Dak’;
het bevindt zich in het gezondheidscentrum van Ridderkerk. Een
aantal medisch specialisten van het Albert Schweitzer ziekenhuis
houdt hier spreekuur volgens het overzicht dat u op de volgende
pagina’s aantreft.
Behalve voor de spreekuren kunt u er ook terecht voor een aantal
onderzoeken en behandelingen. Meer daarover leest u ook in deze
folder.
U vindt de meeste poliklinieken van het Albert Schweitzer
ziekenhuis op de eerste verdieping van het GOED Ridderkerk.
Alleen de polikliniek Gynaecologie, de longfunctieassistente en de
Bloedafname (de prikpost waar u bloed af kunt laten nemen) vindt u
op de begane grond van het GOED. De röntgenbus staat op de
parkeerplaats bij de kerk.
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Overzicht spreekuren en onderzoeken
Specialisme

Naam specialist
of verpleegkundige

Spreekuren in
GOED

Tijd

Cardiologie
e
1 etage

L.J.P.M. Woerkens

Vrijdag
(gemiddeld 2x
per maand)

08.30-11.45

Pacemaker/ICDspecialist
P.W. Plaisier

Vrijdag
(6x per jaar)
Woensdag

08.30-11.45

S. Fallah Arani

Dinsdag

09.00-11.30
13.00-16.00

Mw. Timmers

Dinsdag (even
weken)
Donderdag
(oneven weken)

08.30-15.30

Mw. Van de Lugt
Mw. L. van der Stel

Maandag
Dinsdag (1x per
4 weken)

13.00-16.30
08.30-16.00

Wisselend

Maandag

J.A.A. Meijer

Maandag
Dinsdag

08.30-11.30
14.00-16.30
13.00-16.30
08.00-16.30

E.J. van de Weijgert
J.A. den Boer

Maandag
Woensdag
(oneven weken)

08.00-11.30
08.30-12.00
13.00-16.00

Vrijdag

08.30-12.00

Chirurgie
e
1 etage
Dermatologie
e
1 etage
Diëtiste
e
1 etage

Diabetesverpleegkundige
e
1 etage
Gynaecologie
Begane grond
Interne
Geneeskunde
e
1 etage
Kindergeneeskunde
e
1 etage
Longfunctieassistente
Begane grond

08.30-11.45

08.30-12.30
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Specialisme

Naam specialist
of verpleegkundige

Spreekuren in
GOED

Tijd

Neurologie
e
1 etage
Orthopedie
e
1 etage
Prikpost
Begane grond

C.V. Verschuur

Maandag
(even weken)
Woensdag
(even weken)
Iedere werkdag

10.30-16.30

Röntgenbus
Parkeerplaats
GOED Ridderkerk

J.C. Peerbooms

En op
maandag,
woensdag en
donderdag
Maandag,
dinsdag,
woensdag en
vrijdag

08.30-12.30
08.00-11.30

14.00-16.00

08.30-12.30

Prikpost en röntgenbus
Tijdens schoolvakanties zijn er afwijkende tijden. We raden u aan op
www.asz.nl te kijken of naar het ziekenhuis te bellen voor de juiste
openingstijden.

Onderzoek op afspraak
Voor een hartfilmpje (ECG) moet een afspraak worden gemaakt.
Voor dit onderzoek heeft u een verwijzing van een arts nodig.
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Een afspraak maken?
U kunt op twee manieren een afspraak maken voor het spreekuur of
een onderzoek bij het gezondheidscentrum van GOED Ridderkerk:
 Persoonlijk aan de balie bij de medewerkers van het Albert
Schweitzer ziekenhuis.
 Telefonisch via het centrale telefoonnummer van het Albert
Schweitzer ziekenhuis, tel. (078) 654 11 11, vraag naar het door
u gewenste specialisme.

Bereikbaarheid GOED Ridderkerk
Met eigen vervoer
Als u met de auto komt en navigatie gebruikt, kunt u het beste
‘P.C. Hooftstraat, Ridderkerk’ als adres invoeren. U komt dan aan de
achterzijde van het gebouw uit. Hier is een grote parkeerplaats (gratis)
en ook een ingang van GOED Ridderkerk.





A15 vanuit richting Rotterdam
- Neem afslag 21 en houd rechts aan.
- Ga over de rijksweg en ga bij het tweede verkeerslicht
linksaf (Vlietlaan).
- Neem de rotonde aan het einde van de Vlietlaan driekwart
(linksaf).
- Sla rechtsaf bij de rotonde.
- Na 230 m staat rechts het gebouw van GOED Ridderkerk.
A15 vanuit richting Gorinchem
- Neem afslag 21 en sla bij de verkeerslichten linksaf.
- Sla bij het volgend verkeerslicht rechtsaf.
- Ga nu bij het volgende verkeerslicht linksaf (Vlietlaan).
- Ga bij de rotonde (aan het einde van Vlietlaan) linksaf.
- Sla rechtsaf bij de eerstvolgende rotonde.
Na 230 m staat rechts het gebouw 'GOED Ridderkerk'.
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Met het openbaar vervoer
De buslijnen veranderen soms. Om deze reden kunt u het beste
onderstaande websites raadplegen om uw reis te plannen:
 www.ret.nl
 www.qbuzz.nl
 www.9292.nl

Tot slot
Heeft u na het lezen van de folder nog vragen? Bel dan gerust
tijdens kantooruren naar GOED Ridderkerk, tel. (078) 654 11 11.
We beantwoorden uw vragen graag.

Geef hier uw mening over deze folder: www.asz.nl/foldertest/
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