
Uw huisartsenpraktijk, de Zilverberk, gaat verhuizen 

 

• Dokter van Gend (De Zilverberk) en dokter Korte (Sterre der Zee) verhuizen beiden naar 

Antroposofisch Medisch Centrum de Lichter. 

• Het nieuwe adres is Dr. Lelykade 68, 2583 CM Den Haag. 

• We houden ons eigen telefoonnummer: 070 – 3507211. 

• Dinsdag 11 april (na het paasweekend) gaan beide praktijken open in het nieuwe centrum.  

• Van dinsdagmiddag 4 april tot en met vrijdag 7 april zijn beide praktijken gesloten voor de 

verhuizing. Dokters Res en Hablé (Bankastraat 60) nemen voor spoedgevallen waar.  

Hun telefoonnummer is 070 – 3503300.  

 

In de Lichter blijven de twee praktijken naast elkaar bestaan. Christine van Gend blijft dus uw vaste 

huisarts. De website verandert wel: www.delichter.nl. Achterop deze brief vindt u de 

praktijkinformatie. 

Een Lichter is een klein schip dat ingezet wordt als een schip te zwaar beladen is om de haven in te 

kunnen varen. De Lichter neemt tijdelijk een deel van de ballast over, zodat het schip de haven veilig 

kan bereiken. Als centrum willen we fungeren als een Lichter. We helpen om een deel van de ballast 

weg te nemen, zodat u zelf, gesterkt, weer verder kunt.  

In de Lichter werken behalve 3 huisartsen (Christine van Gend, José Korte en Cécile van der Krogt) 

ook de praktijkondersteuners somatiek en GGZ, drie fysiotherapeuten, twee kunstzinnig 

therapeuten, een diëtiste, een euritmietherapeut en een biografisch coach. Het antroposofisch 

consultatiebureau Sterrekind verhuist niet met ons mee en blijft op de Frankenslag 11. Boven ons, op 

de eerste verdieping met de ingang aan het Radio Holland Plein, komt apotheek den Heijer. Zij 

verhuizen van de Keizerstraat naar ons nieuwe pand. 

Het gebouw ligt aan de kade van de tweede haven op Scheveningen. Het adres is dr. Lelykade 68. 

Parkeren kan voor de deur op de kade of in de parkeergarage van de Jumbo. 

Bus 22 (Rijswijk – Duindorp) stopt op de Westduinweg (halte Statenlaan). 

Bus 28 (Voorburg – Zuiderstrand) stopt (na eind mei) op de Westduinweg (halte Statenlaan). 

Tram 11 (Den Haag HS – Scheveningen haven) stopt op de Scholstraat (halte Statenlaan). 

In het weekend van 9 en 10 september organiseren we een feestelijke opening en een open dag. U 

bent dan van harte welkom om ons centrum te bekijken en nader kennis te maken met de artsen, 

assistentes, praktijkondersteuners en therapeuten. U krijgt hiervoor geen aparte uitnodiging. De 

informatie zal tegen die tijd in de wachtkamer hangen en op onze website staan. 

De stichting Sterre der Zee is, zoals u wellicht al gehoord heeft, een schenkingsactie begonnen om de 

verbouwing van ons pand financieel te ondersteunen. Velen van u hebben een bijdrage 

overgemaakt, waar we u zeer dankbaar voor zijn. Als u de verbouwing wilt ondersteunen, maak dan 

uw bijdrage over op NL11INGB0005143441 t.a.v. Stichting Sterre der Zee onder vermelding van “Het 

nieuwe pand”. 

We zien er naar uit u in de Lichter te verwelkomen! 

Namens de beide teams en therapeuten,  

Christine van Gend  



Praktijkinformatie de Lichter 

Antroposofisch Medisch Centrum de Lichter 

Dr. Lelykade 68, 2583 CM Den Haag  www.delichter.nl 

 Dokter van Gend Dokter Korte 

Telefoonnummer 070 – 350 7211 070 – 358 6678 

Telefonisch bereikbaar 8.30 – 11.30 en 14.00 – 16.00 8.00 – 11.00 en 13.45 – 15.30 

Inbelspreekuur geen 11.00 – 11.30 (niet op donderdag) 

Balie gesloten 12.45 – 13.45 12.45 – 13.45 

 

Tijdens de telefoontijden toetst u optie 3 om de assistente aan de telefoon te krijgen.  

De herhaalreceptenlijn (optie 2) kunt u altijd, ook in het weekend, inspreken. Het recept wordt de 

eerstvolgende werkdag verwerkt en ligt de daaropvolgende dag klaar bij de apotheek.  

Voor spoed zijn we van 8.00 tot 17.00 bereikbaar op de vaste telefoonnummers. Kies optie 1 voor 

spoedeisende zaken die niet kunnen wachten tot de assistente weer bereikbaar is. U wordt dan 

automatisch doorverbonden naar onze spoedtelefoon. Het aparte spoednummer van dokter Korte is 

niet langer in gebruik.  

Na 17.00 uur, in de weekenden en op feestdagen belt u voor spoedeisende zorg naar Hadoks 

Spoedzorg op 070 – 346 9669. De vakantiewaarneming vindt u op de website. 

POH-somatiek en ouderen Ciska Gideonse en POH-GGZ Astrid Pol zijn bereikbaar via de assistente. 

 

Therapeuten de Lichter 

Fysiotherapie 

Caro Simonis Dinsdagmiddag, woensdagmiddag, 
donderdagochtend 

06 2411 9760 
carosimonis@live.nl 

Josée Hendriksma Dinsdagochtend neemt geen nieuwe patiënten aan 
info@fysio-valkenbosplein.nl 

Andrea Addink Maandag 06 1475 3947 
info@andreatherapie.nl 

   

Kunstzinnige Therapie 

Bahar Farshchi 
Jamshidabady 

Maandagmiddag, vrijdagmiddag 06 5219 9785 
info@beleefkunstzinnigetherapie.nl 

Jane van Zon Donderdagmiddag 06 2377 4067 
vanzonj@casema.nl 

   

Diëtiste 

Judy van den Berg  Maandagmiddag 071 576 5882 
jvandenberg.eriu@ziggo.nl 

   

Euritmietherapeute 

Gemmeke Ram Donderdagmiddag 06 8190 5063 
gemmekeram@zonnet.nl 

   

Biografisch coach en pedagoog  

Esther Wilzing Woensdagochtend 06 2454 1829 
estherwilzing@de-sprank.nl 

 


