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Het samenwerkingsverband Rivierenwijk en Dichterswijk, opgericht medio 2014 en bestaat uit twee huisartsenpraktijken,
twee apotheken, een psychologenpraktijk en een fysiotherapiepraktijk.
De hulpverleners werken vanuit verschillende invalshoeken
nauw met elkaar samen. Naast het behandelen van bestaande
klachten richt de samenwerking zich ook op het voorkomen
hiervan. Door de grote veranderingen in zorg en welzijn is een
samenwerking noodzakelijk om kwetsbare wijkbewoners te
kunnen ondersteunen. Hiierdoor zijn de contacten met de
thuiszorg , wijkverpleging en beweegmakelaar onmisbaar.
Lopende projecten zijn :
• Medicatiebegeleiding en overdracht (Polyfarmacie)
• Beweegprogramma’s COPD en Diabetes II
• Chronische GGZ
• Ouderenzorg
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Wij, de medewerkers van praktijkcentrum De Greev’ vinden
dat zorg dichtbij huis beschikbaar en bereikbaar zijn. Daarbij
vinden wij het ook belangrijk dat we goede contacten onderhouden met andere zorgverleners in de wijk zoals psychologen, apotheken en de fysiotherapeuten.
Naast de huisartsenzorg biedt De Greev’ ook zorgprogramma’s
voor patienten met diabetes, longziekten en hart-en vaatziekten. Deze spreekuren worden verzorgd door de praktijkondersteuners. Bijzonder in De Greev is de aandacht voor oogheelkunde, duikkeuringen en het geven van reisadvies.

BENU Apotheek Pluymaekers helpt u graag met de beste zorg
voor uw gezondheid.
De BENU Apotheken heeft een inloopspreekuur op werkdagen
(maandag tot en met vrijdag) van 11.00 tot 12.00 uur om uw
medicatievragen aan de apotheker te kunnen stellen.
Apotheek Pluymaekers werkt in het samenwerksverband Stichting Rivieren en DichterswijkGezond (GEZ) mee in project
Medicatiebegeleiding en overdracht (Polyfarmacie)

Voor de geestelijke gezondheidszorg kunt u een beroep doen
op de praktijkondersteuner GGZ of de psychologen.

Praktijkcentrum De Greev’, Grevelingenstraat 10,
3522 PR Utrecht.
Huisartsen: Openingstijden
werkdagen van 8.00-17.00 uur Telefoon 030-2881507
Afspraken maken 8.00-11.00 uur en 14.00-16.00 uur
Website: www.degreev.nl
Psychologen: 11.15-11.30 uur of 12.15-12.30 uur
telefoon 030-2890891
Website: www.psychologendegreev.nl
Weekend: Huisartsenpost Stad Utrecht: 900-4501450

BENU Apotheek Pluymaekers, Rijnlaan 90,
3522 BR Utrecht
Telefoon 030-2882806
Openingstijden werkdagen 8.00-17.30 uur
Spoed weekend en avonden: Dienstapotheek Utrecht
telefoon: 030-2144583
Website: www.pluymaekers.benuapotheek.nl

In “de Kaap” hechten we veel waarde aan het
directe contact met en voldoende aandacht voor
onze patient.
Naast huisartsenzorg geven wij ook reisadvies.
Steeds meer huisartsen hebben een Praktijk Ondersteuner Huisartsenpraktijk (POH)GGZ in de praktijk,
zo ook binnen De Kaap.
De POH GGZ en de huisarts werken samen bij het
behandelen en begeleiden van mensen met
psychische en (psycho) sociale klachten.

Huisartspraktijk de Kaap,
Anna Maria van Schurmanstraat 8 , 3521XC Utrecht
Openingstijden werkdagen 8.00-17.00 uur
Telefoon : 030-2938441
Spoed : 06-42338507
Waarneming: Huisartsenpost Stad Utrecht
Telefoon: 0900-4501450
Website:www.dekaap.info.nl

Apotheek Buijs is centraal gelegen in
Rivierenwijk aan de Balijelaan, modern en
gemakkelijk bereikbaar.
Voor de Utrechtse regio is Apotheek Buijs
extra gespecialiseerd in farmaceutische zorg
aan zorggroepen die meer aandacht en/of
privacy kunnen vragen waaronder kinderen
die chronisch medicatie moeten gebruiken, hiv
-geïnfecteerden en onverzekerbare
vreemdelingen.
Ook is de weekdistributie aan oudere en
psychiatrische patiënten in de thuissituatie
('Medicatierol') een specialisatie.
Apotheek Buijs werkt mee in het
medicatiebegeleidingproject (Werkgroep
Polyfarmacie).

Apotheek Buijs, Balijelaan 6, 3521 GR Utrecht
Telefoon: 030-2881585
Openingstijden werkdagen
8.00-18.00 uur en zaterdag 10.30-14.00 uur

Onze fysiotherapeuten onderzoeken en behandelen
klachten van het bewegingsapparaat (spieren, botten
en gewrichten). De oorzaak en de hulpvraag worden
na onderzoek vastgelegd en de daarmee
samenhangende problemen van de klacht . D.m.v.
van verschillende therapievormen worden deze
problemen behandeld. o.a. oefentherapie . De
zelfwerkzaamheid van de cliënt staat voorop, ook is
er ruimte voor preventief advies en voorlichting. Is
de cliënt niet mobiel dan kan de fysiotherapeut ook
aan huis komen.
Specialismen van Fysiotherapie Balijelaan zijn naast
de reguliere fysiotherapie, ook manuele therapie,
kinderfysiotherapie, handtherapie , fysiotherapie bij
sportblessures en bekkenklachten.
Groepsfysiotherapie voor cliënten met DM 2 en
COPD en medische fitness(MF).

Fysiotherapie Balijelaan, Balijelaan 27, 3521 GK Utrecht
Telefoon: 030-2943606

Spoed buiten de openingsuren Dienstapotheek Utrecht
Telefoon: 030-2144583

Openingstijden maandag tm vrijdag 7.30-18.00 uur.
Dinsdag tot 20.00 uur. Afspraak maken telefonisch van
8.30-12.30 en met het afsprakenformulier op de website.

Website: www.apotheekbuijs.nl

Website: www.fysiotherapiebalijelaan.nl

