HUISARTSEN
Mw. BA Benard

SPOEDGEVALLEN

WEBSITE

Mw. L.G.M. Kelling-Stroet

W anneer er dringend medische hulp oc.dig is en de prakll jkliin

Veel informatie over de praktijk kunt u vinden op onze website:

Dhr.

TJH. Batlemo

Mw. F.M. Nuijten

T 030 28904 4.1 is bezet. don kunt ti gebruik maken van het

www.huisart~nwplb.nl. Op de website kunt u een consult

Dhr.

H A van Dijk

Mw. KYF. Chin-a-Tam

5poednummer 1 030 28902 A3 Buiten kantoortiiden beh u

inplannen, herhaalrecepten aanvragen en e-consulten sturen.

met de Iluisor l&enpost T 088

Ook actuele berichten zijn op de website terug te vinden.

Mw. M.been

1309ó 70

De spoed nummers zijn uitsluitend voor dringende medische
De artsen werken parttime, dit betekent dat ze niet olie

zaken Wij v~f7öeken u hier gepast gebruik van te moken.

TELEFOON
algemeen en spoed 181 7 uur) T 0302890444

dagen aanwezig zijn.

buiten kantooruren spoed

T 088 13096 70

receptenlijn 124/7)

T 030 267 1050

ASSISTENTES

DIENSTEN

De praktijkassistentes zorgen ervoor dat de organisatie van de

Tijdens de uren tussen 17 uur 's middags en 8 uur 's ochtends,

praklilk zo goed mogelijk verloopt. Wanneer u een afspraak wil!

de weekenden en feestdagen kunt u voor spoedeisende

BelANGRIJK

maken zal de assistente u enkele vragen stellen om in te schatten

medische zaken bellen met: Huisartsenpast T 088 130 96 70

Wilt u er rekening mee houden dat bij aanvullend onderzoek

hoe dringend uw klacht is. Probeert u daarin zo dUidelijk mogelijk

Burgemeester Fockema Andreoeiaan 60 in Utrecht.

door de huisarts de kosten mogelijk ten laste van uw eigen

te zijn. Soms kan de assistente u adviseren. Zij is daarvoor

risico van de verzekering gaan.

opgeleid en met de huisarts zijn daar afspraken over gemaakt.

HERHAALRECEPTEN

Ook voor controles of verrichtingen door de praktijkassistente

Herhaalrecepten kunnen telefonisch worden aangevraagd via

kunt u een a fspraak maken.

de receptenlijn 124 uur per dag: T 030267 10 50). Dit kon

OPZEGGEN

ook via de website Iwww.huisarts-nwplb.nl). Ook kunt u de

WorHleel r rl'JO' eer. ,ydcre i";isoll,, Ae'Jo:ll b'lv,!(d)pp',j

DIABETESVERPLEEGKUNDIGE

lege doosjes gebundeld bij ons in de brievenbus doen. Als u

wege"-,s vel~l! __ i/i'<~, rl:JIï v'.:J:_}en \vli I)

Er is een diabetesverpleegkundige in de praktijk

de recepten voor 12 uur aanvraagt kunt u de recepten twee

7eg~.l en,

aanwezig . Daarnaast begeleidt een praktijkondersteuner

werkdagen loter na 12 uur bij uw eigen apotheek afhalen.

~e'Jeveqs

diabetespa tiënten. De huisarts kan u naar één van hen

Heeft u een recept eerder nodig, bel dan het algemene

II·erv(".;~Y ee'l :'')r''ruiiCI '-='D'lo!er'

verwiizen voor intensieve begeleiding van suikerziekte.

nummer.

PRAKTIJKONDERSTEUNERS

URINEONDERZOEK

VERGEWISPLICHT

Er zijn praklijko ndersteu ners in de praktijk. Voor begeleiding

Urine kan tussen 08:00-10:00 uur gebracht worden. Zou u

In hef kader van de zorgwet kan het zijn dat u gevraagd w ordt

van mensen met chronische ziekten Idiabetes, COPD) en voor

de urine in een goed afgesloten plastic potje willen inleveren.

zich te idef'\ji ficeren.

psychische kla chten kunt

Potjes zijn eventueel bij ons verkrijgbaar.

huisarts

U

bij hen een afspraak krijgen via de

of de assistente.
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KLACHTEN
UITSLAGEN

Wanneer u eén, klacht heeft over een van de huisartsen

Voor de uitslagen van onderzoeken mag u zelf naar de

of praktijkmede,»li!rkers bespreekt u dit in eerste instanIIe

praktijk bellen. Alle uitslagen worden door de huisarts

met hem

beoordeeld. Soms kan de assistente de uitslag doorgeven.
Wanneer het nodig is wordt u door de assistente op de lijst

of mei bijvoorbeeld de telefonische
bereikbaarheid van de praktiik. Ukunt hiervoor bellen mei de

gezet voor hetterugbelspreekuur.

praktijk. Uw klacht wordt dan intern besproken. Daarnaast zijn

of haar.

Eet\~locht kan te maken hebben met uw

behandeling, bejegening

wij aangesloten bij een klachlencommil'>sie (www.skge.nl).

SPREEKUUR
's Morgens en 's middags is er spreekuur, uitsluitend op
afspraak. Om een afspraak te maken kunt u de assistente
bellen of aan de balie komen. Indien u denkt meer tijd nodig
te hebben of als u met meerdere personen komt, vraag don
om een dubbele afspraak aan de assistente. Dit voorkomt
onnodig wachten voor de patiënten na u.

Als u een afspraak niet kunt nakomen dient u deze tijdig of te
zeggen. Verschijnt u niet op een afspraak, zonder bericht, don
kon uw afspraak in rekening gebracht worden. Voor ernstige
klachten die niel kunnen wachten lol de volgende dog kunt u
altijd dezelfde dog terecht.

URUGBElSPREEKUUR
Het terugbelspreekuur is bedoeld voor het geven van uilslagen
en voor korle vrogen. U kunt een telefonisch consult aanvragen
tussen 08:00·11 :00 uur bij de assislente. U krijgl don van de
assislente te horen hoe 1001 de arts u lerugbelt.

VISITES
U kunl een visite aanvragen tussen 08:00·10:00 uur. De
assistente zal u enkele vragen slellen om in te schollen
hoe snel u bezocht moet worden. Omdal de artsen in de
proklijk betere mogelijkheden hebben voor onderzoek en
behandeling kon het nodig zijn om noor de praktijk Ie komen.
Dit alles uiteraard in overleg.

PRAKTIJKFOLDER

