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Alarmnummer
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112



Spreekuur
Uitsluitend op afspraak. U kunt de assistente 
hiervoor bellen tussen 8.00 en 16.30 uur, met 
uitzondering van de periode tussen 10.30 en 
11.00 uur en tussen 13.00 en 14.00 uur Per 
consult wordt 10 minuten gereserveerd. 
Indien u denkt meer tijd nodig te hebben, 
kunt u meewerken aan het beperken van de 
wachttijden door een dubbele afspraak te 
maken.

De balie is gesloten van 10.30 tot 11.00 uur,
van 13.00 tot 14.00 uur en na 16.30 uur.

Huisbezoek
Wanneer u om medische redenen niet naar 
de praktijk kunt komen, kunt u een 
huisbezoek aanvragen. Ook hiervoor kunt u 
bellen tussen 8.00 en 10.00 uur

Telefonisch spreekuur
Is bij u aanvullend onderzoek verricht, zoals 
bloedonderzoek of een röntgenfoto? Dan 
vragen wij van u zelf te bellen voor de 
uitslag.

Met vragen over uitslagen en andere korte 
medische vragen kunt u telefonisch bij de 
assistente terecht. Zij probeert u zo goed 
mogelijk te helpen.

Indien nodig kan zij met de dokter overleggen 
en wordt u later teruggebeld door de 
assistente of de dokter. Wilt u zo vriendelijk 
zijn het telefoonnummer, waarop u die dag 
bereikbaar bent, door te geven?

Voor andere vragen zijn de assistentes 
bereikbaar tussen 8.00 en 16.30. m.u.v. 10.30 
tot 11.00 uur en van 13.00 tot 14.00 uur. 
Mocht u een antwoordapparaat aan de lijn 
krijgen, is de assistente even bezig met 
andere werkzaamheden. Probeer het dan later
nog eens.

Herhaalrecepten
Via de receptenlijn, 24 uur per dag
010-5014300 of 010-5017633,

Als u dit vóór 13.30 uur doet, zullen wij het 
herhaalrecept dezelfde dag verzorgen.

 Wanneer het medicament geleverd wordt of 
af te halen is, is afhankelijk van uw apotheek. 
Zij kunnen u hier meer over vertellen.

Apotheek Poortugaal: 010- 5017410 
Apotheek Boomgaardshoek: 010-4387255 
Apotheek Rhoon: 010-5017884

Buiten werkuren worden de apotheken voor 
spoedgevallen waargenomen door de 
dienstapotheek naast de huisartsenpost van 
Rotterdam-Zuid

Waarneming
Donderdagmiddag is de praktijk gesloten 
vanaf 13.30 uur. De praktijk wordt dan voor
spoedgevallen waargenomen door: 
Huisartsenpraktijk Emmastaete,
Waalstraat 8c, Poortugaal, tel: 010-2027611 
vervolgkeuze 1.

Tussen 17.00 en 8.00 uur worden wij 
vervangen door de Centrale 
Huisartsenpost Rotterdam-Zuid, 
Maasstadweg 21 (bij MaasstadZiekenhuis)
Tel: 010-2909888

Als u op de betreffende tijden met onze 
praktijk belt, krijgt u bovenstaande informatie 
via het antwoordapparaat.

Assistentes
Daniëlle van Wassenaar
Marleen Verhagen
Marinda van denTol
Barbara Epping

Zij wisselen elkaar af. U kunt, tijdens de 
openingstijden van de balie, bij hen terecht 
voor het afhalen van o.a. formulieren en 
verwijsbrieven. Daarnaast hebben zij een 
eigen spreekuur (uitsluitend op afspraak) 
voor medische handelingen zoals injecties, 
bloeddrukmeting en het maken van 
uitstrijkjes.

Ze hebben pauze en overleg van 10.30 tot 
11.00 en van 13.00 tot 14.00.

Praktijkondersteuner POH-S
Petra Vos
Spreekuur op afspraak voor behandeling en
controle van diabetes mellitus, astma en
COPD

Esther Westerduijn
Spreekuur op afspraak voor behandeling en 
controle cardiovasculair risico, diabetes 
mellitus, astma en COPD

Praktijkondersteuner POH-GGZ
Een medewerker van Indigo.
Spreekuur op afspraak voor ondersteuning in
de geestelijke gezondheidszorg.
Een afspraak kunt U maken via de 
doktersassistente.


