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Huisarts 

Om u als huisarts goed van dienst 

te kunnen zijn, is het belangrijk dat 

u het volgende weet: 

 

Spreekuur op afspraak 

Wij werken alleen op afspraak.  

Gaarne tussen 8-10 uur bellen om 

een afspraak te maken. 

Als u verschillende klachten heeft, 

met meer personen komt, een 

langer gesprek wilt of voor een 

chirurgische ingreep komt kunt u 

een dubbele afspraak maken. 

 

Telefonisch consult 

Het telefonisch spreekuur is 

bedoeld om een korte vraag of een 

uitslag te bespreken. U kunt op 

maandag, dinsdag, donderdag en 

vrijdag tussen 13 en 13.30 uur 

bellen. 

 

Visites 

Tussen10 en 12 uur worden visites 

gereden. 

Als u om medische redenen niet 

naar de praktijk kunt komen, kunt 

u bellen voor een visite.  

Gaarne voor 10 uur bellen. 

Spoed 

Voor levensbedreigende situaties 

kunt u altijd bellen, kies voor 

keuzenummer 1. Voor 

spoedeisende hulp kunt u ook 

altijd de praktijk binnenlopen. 

 

Assistentes 

De assistente kan u een aantal 

vragen stellen om te kunnen 

besluiten welke actie moet worden 

ondernomen. 

Een aantal medische handelingen 

zoals bloeddruk meten, oren 

uitspuiten, injecties zetten, wratten 

aanstippen of wondverzorging 

kunnen zij zelf verrichten. U kunt 

altijd tussen 10.30 en 16.30 bij hun 

binnenlopen. 

 

Herhaalrecepten 

Herhaalrecepten kunt u op de 

receptenlijn inspreken of via de 

mail s.kothe@ezorg.nl bestellen.  

Gaarne geboortedatum, apotheek, 

medicijn, sterkte en dosering 

vermelden. U kunt de recepten de 

volgende dag in de apotheek 

ophalen. 

Praktijkondersteuner (POH) 

Dit zijn speciaal opgeleide 

verpleegkundigen die onder 

supervisie van de huisarts 

zelfstandig patiënten met hart en 

vaatziekten, longziekten of 

diabetes begeleiden.  

Ook kwetsbare ouderen worden 

door hun begeleid. 

De POH GGZ begeleidt patiënten 

met psychische klachten. 

 

Bereikbaarheid 

De praktijkondersteuners zijn op 

volgende werkdagen aanwezig 

Maandag 

08.00 – 17.00 uur M. Timmermans 

08.00 – 16.30 uur M. Korpel 

Dinsdag 

08:00 – 17:00 uur H. Janssens 

Woensdag 

08:00 – 12:00 uur M. Timmermans 

08:00 – 13:00 H. Janssens  

Donderdag 

08:00 – 17:00 uur M. Timmermans 

08.00 – 16.30 uur M. Korpel  

(om de week) 

Vrijdag 

08.00 – 12:00 uur H. Janssens 
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Bloedprikken 

Op ma- woe- en vrijdagochtend 

tussen 8-9 uur kunt u in de praktijk 

bloed laten prikken, ook voor 

specialisten. 

 

Openingstijden 

Ma, di, do, vrij  08-17 uur 
12:30-13:00 pauze 

Woe   08-12 uur 
 

Telefoonnummers 

Tel: 0495-53 33 93 

Keuze 1: Spoed  

Keuze 2: receptenlijn 
 

Waarneming 

Buiten de openingstijden, op zon- 

en feestdagen kunt u in 

spoedgevallen, na telefonisch 

overleg, terecht op de HAP 

telefoon 0495-677 677 

Tijdens vakantie, nascholing, 

nachtdienst of ziekte van de 

huisarts is er overdag een regeling 

met de huisartsengroep Weert. 

Informatie krijgt u via telefoon of 

via het informatiebord aan de 

praktijk. 
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Assistentes 

Roelie Brackenie 

Anita Lemmers-Reijnen 

Willemijn van Peer 

 

Praktijkondersteuners 

Henny Janssens 

Maria Timmermans 

Margo Korpel (GGZ) 

 

Praktijkmanager 

Maud Wasserman 
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