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Opbellen

Voor het maken van afspraken, aanvragen van huisbezoek,
herhaalrecepten en uitslagen van onderzoeken kunt u bellen van: 08.00 – 17.00 uur.
Herhaalrecepten zullen de volgende dag na 16.00 uur klaarliggen bij de apotheek.
Ook kunt u ipv te bellen de lege doosjes voor recepten afgeven bij de balie assistente.
Per 01-10-2011 zijn we hele dag telefonisch bereikbaar van 08.00 - 17.00 uur

Spoed

Wanneer er dringend medische hulp nodig is en de praktijktelefoon is bezet,
dan kunt u gebruik maken van de spoedlijn.

Tel: 020 - 4489560, optie 1

Afsprakenspreekuur

Voor het afspraakspreekuur dient u van te
voren contact op te nemen met de
assistente. Elk consult heeft een duur van
10min. per patient.
Indien u meerdere vragen heeft,
een langer gesprek wilt, of als er een kleine verrichting dient te gebeuren,
dan kan de assistente daarvoor meer tijd
reserveren.

Afspraak afzeggen

Afspraken spreekuur tijden zijn:

van 10.00 tot 12.00 uur en 14.00 tot 16.00 uur
Inloopspreekuur tijden zijn van
08:00 uur tot 08:45 uur

Belt u de assistente tijdig op wanneer een
eerder gemaakte afspraak niet door kan
gaan. Kosten voor niet tijdig afgezegde
afspraken worden in rekening gebracht.

Assistente spreekuur:

Hier kunt u onder andere terecht voor:
- meten van bloeddruk en / of bloedsuiker
- verzorging en verbinden
van diverse wonden
- verwijderen van hechtingen
- uitstrijkjes
- onderzoek op bloedarmoede
- diverse injecties
- oren uitspuiten
- urine onderzoek: kunt u elke ochtend
tussen 08.00 – 11.00 uur inleveren
bij de balie.
- administratieve zaken
- diverse patientenfolder
- ECG’s maken i.o.m. huisarts
(hartfilmpje)

Praktijkassistentes

Het team van de doktersassistentes
bestaat uit de volgende dames: Gul,
Rahma, Lenie, Serena, Halime, Daria en
Linda (praktijkondersteuner)

Donderdagmiddag en vrijdagmiddag van
16:00 uur tot 16:30 uur
Zaterdag van 09:00 uur tot 12:00 uur
Van 08.00 tot 17.00 uur kunt u bellen
voor het maken van een afspraak.
De inloopspreekuren zijn bedoeld voor één probleem dat weinig tijd of onderzoek vergt.
U dient zich van te voren bij de balie assistente te melden.

Werkdagen Artsen:

Bij de doktersassistente kunt u met veel
praktische vragen terecht. Met haar
maakt u onder andere de afspraken.
Zij behandelt onder meer vragen over
recepten, verwijzingen, machtigingen voor
de zorgverzekeraar en geeft uitslagen van
onderzoeken.

POH (praktijkondersteuner)

De praktijkondersteuner heeft
zelfstandige spreekuren voor patiënten
met chronische aandoeningen, zoals:
- Diabetes Mellitus (suikerziekte)
- Cardiovasculair Risico (hoge bloeddruk
en/of hoog cholesterol)
- Astma & COPD
- Ouderenzorg
- Stoppen met roken
- 24 uurs bloeddrukmeting

Laboratorium

Dr. B.A.J. Visser:

Dr. K. de Roo:

Maandag middag
Dinsdag
Woensdag ochtend
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag ochtend

Maandag
Woensdag
-

Van maandag t/m vrijdag kunt u bij ons
terecht voor bloedonderzoek
van 08.00 tot 12.00 uur.
voor meer informatie verwijzen wij u naar onze website
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