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ATAL Medisch Diagnostisch Centrum,
artsen atal-mdc
kortweg ATAL-mdc, is een geaccrediteerde,
veelzijdige organisatie die diagnostische en
ondersteunende werkzaamheden verricht
voor de eerstelijnsgezondheidszorg (o.a. huisartsen en verloskundigen) in heel Amsterdam.
Dagelijks bezoeken ca. 2.500 mensen onze
poliklinieken en prikpunten en bezoeken wij
ruim 800 mensen aan huis.
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U kunt dagelijks in Medisch Centrum
Roelof Hart terecht voor bloedafname voor
de trombosedienst of met een aanvraagformulier van uw huisarts. Ook kunt u tijdens
openingstijden lichaamsmateriaal, zoals urine,
t.b.v. onderzoek inleveren.
Naast klinisch chemisch onderzoek verricht
Atal divers microbiologisch en toxicologisch
onderzoek (drugstesten). Het dienstenpakket
omvat verder een trombosedienst en een
afdeling functiediagnostiek.
In Medisch Centrum Roelof Hart worden
verschillende functieonderzoeken gedaan:
- ecg (hartfunctieonderzoek)
- longfunctieonderzoek
- 24-uurs bloeddrukmeting
- fundusfotografie (oogonderzoek)
- holterdiagnostiek (24-uurs of meerdaags 		
hartritmeonderzoek).
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In Medisch Centrum Roelof Hart zijn vier
artsen atal-mdc
huisartspraktijken ondergebracht. Deze
praktijken waren voorheen allen gevestigd
in Amsterdam-Zuid, soms al bijna honderd
jaar op hun oude locatie. De verhuizing naar
Medisch Centrum Roelof Hart betekent
dan wel nieuwe huisvesting, de vertrouwde
inzet en bevlogenheid van de huisartsen
en hun assistenten blijft! Wat erbij komt
is de inbedding tussen andere medische
professionals.
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Wat kunt u verwachten?
Alle patiënten blijven behandeld worden
door hun eigen, vaste huisarts. Naast
de bekende gezichten, zullen er meer
gespecialiseerde praktijkondersteuners
werkzaam zijn. Zij zullen geïntegreerde zorg
bieden aan patiënten met diabetes en astma/
COPD. Ook ondersteunen zij ouderen,
begeleiden ‘stoppen-met-roken trajecten’
en bieden geestelijke gezondheidszorg.
In het centrum kunt u ook terecht voor
reizigersvaccinaties.

De praktijken zullen naar verwachting op
korte termijn geaccrediteerd worden volgens
de normen van het Nederlandse Huisartsen
Genootschap. Dit houdt in dat zij voldoen
aan strikte kwaliteitseisen.
De nieuwe huisvesting in Medisch
Centrum Roelof Hart betekent dat de
huisartspraktijken beter bereikbaar zijn:
van 8.00 tot 17.00 uur kunt u terecht voor
het maken van een afspraak, aanvragen
van herhaalmedicatie, overleg met de
doktersassistenten en opvragen van
laboratoriumuitslagen.
Huisartsenpraktijk
mw M. Husmann en mw L. Feiter
020 662 25 22
Huisartsenpraktijk
A. van Raalte en mw P.M. Pâques
020 671 44 84
Huisartsenpraktijk
A.D. Swaan en mw E.Vrolijk
020 673 13 37
Huisartsenpraktijk
J.G. van der Veen en mw P.M. Pâques
020 662 97 44

Kijk voor meer informatie over o.a.
openingstijden, locaties en onderzoeken op:
www.atal-mdc.nl
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Apotheek Oud-Zuid bestaat inmiddels
artsen atal-mdc
bijna honderd jaar en voldoet aan hoge
kwaliteitsnormen voor geleverde zorg
(HKZ certificaat). Een vertrouwd adres dus.
Wij zien het als onze taak onze patiënten zo
goed mogelijk voor te lichten en zorgvuldig
het totale medicijngebruik per patiënt in de
gaten te houden.
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Door de intensievere samenwerking met de
huisartsen en andere disciplines in Medisch
Centrum Roelof Hart kunnen wij onze zorg
nóg verder verbeteren. En natuurlijk werken
wij hierbij ook graag met u samen. Want als
gebruiker van medicijnen vervult ook u een
grote rol bij het juiste gebruik daarvan. Wij
helpen u daarbij met persoonlijk overleg,
door automatische herhaalrecepten, levering
van medicijnrollen.
Kortom, door Samenwerking betere zorg!
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Voor meer informatie kunt u onze website
bezoeken: www.apotheekoudzuid.nl
Bianca Phoa en Mayke Reiring
Apotheek Oud-Zuid
telefoon 020 662 50 60
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Door Samenwerking betere zorg
Bereikbaarheid
Medisch Centrum Roelof Hart is centraal
gelegen in Amsterdam-Zuid, nabij het
Roelof Hartplein. De locatie is uitstekend te
bereiken.
Bezoekadres
Gerard Terborgstraat 44-46
1071 TP Amsterdam
Openbaar vervoer
Een aantal trams stopt bij halte
‘Roelof Hartplein’: 3, 5, 12 en 24.
Van de tramhalte is het circa 1 minuut lopen
naar de Gerard Terborgstraat
(om de hoek bij BVD Tweewielers).
Parkeren
U kunt (betaald) parkeren in de straten
rondom Medisch Centrum Roelof Hart.

Met veel trots en enthousiasme
presenteren Atal-mdc, Apotheek OudZuid en vier huisartspraktijken het nieuwe
Medisch Centrum Roelof Hart.
In het monumentale pand van Samenwerking
aan de Gerard Terborgstraat, dat veel buurtgenoten nog kennen als het postkantoor,
hopen wij u te mogen ontvangen.
Door met verschillende disciplines dicht bij
elkaar samen te werken, zult u als patiënt
merken dat een bredere zorg en meer
kwaliteit mogelijk zijn.
Wij nodigen u graag uit om kennis te maken
met ons nieuwe medisch centrum en wij
stellen ons in deze brochure alvast graag aan
u voor.
www.medischcentrumroelofhart.nl
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