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Bewaar deze folder op een plaats waar u hem
snel en makkelijk terug kunt vinden.
In deze folder vindt u allerhande praktische
informatie, over de organisatie van onze praktijk,
die u kan helpen uw bezoek aan onze praktijk zo
soepel mogelijk te laten verlopen.
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E info@huisartspraktijkschimmert.nl
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Wij zullen er alles aan doen om u zo goed
mogelijk van dienst te zijn. Voor meer informatie:
www.huisartspraktijkschimmert.nl
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Spreekuur
De praktijk is bereikbaar van 8.00 tot 17.30 uur.
Dagelijks is er van 8.00 tot 12.00 uur spreekuur
volgens afspraak een middagspreekuur in de week.
Een afspraak of consult, maakt u met de
praktijkassistente of via de website. Als u voor
10.00 uur belt, kunt u meestal dezelfde dag terecht.
Een consult duurt ongeveer 10 minuten, waarin één
hulpvraag of enkele kortere vragen behandeld
kunnen worden. Probeer voor u zelf de hulpvraag
zo duidelijk mogelijk te formuleren of op te schrijven.

Kleine chirurgische ingrepen
Kleine chirurgische ingrepen vinden in
de middag plaats op afspraak.
E-consult en webafspraak
U kunt online vragen stellen aan de
artsen via een E-consult of een consult
aanvragen via het beveiligde patiënt
portaal, na een eenmalige aanmelding.
Visites
Visites aan huis kunt u aanvragen vóór 11.00 uur
dezelfde dag. Indien mogelijk is het beter om naar
de praktijk te komen. In de praktijk zijn immers
alle behandel- en onderzoekmiddelen aanwezig.
Spoed
Bij spoedgevallen kunt u direct terecht op de
praktijk bij de praktijkassistente en/of huisarts.
Druk hiervoor op '1' in het keuzemenu of bel
het spoednummer van de praktijk:
045-4042252, zodat u ons direct aan de lijn
hebt en wij weten dat u er aan komt.

Heeft u meer tijd nodig, of betreft het een kleine
chirurgische ingreep of verwijskaart, geef dit dan aan
de assistente door. Het is mogelijk dat de praktijkassistente naar de klacht of hulpvraag informeert. Dit
is nodig om een inschatting te maken van de
urgentie. Wij vragen hiervoor uw begrip. Kan een
afspraak niet doorgaan, geef dit dan tijdig door. Via
het patiënt portaal kunt u online een afspraak maken.
Telefonisch terugbelspreekuur
Dagelijks kunt u met de huisartsen telefonisch
overleggen na een telefonische afspraak met de
assistente. Tussen 12.00 en 13.00 uur wordt u
dan teruggebeld. Uitslagen van o.a. bloed en
urine-onderzoek kunt u ’s ochtends opvragen bij
de praktijkassistentes, of wordt u erover
teruggebeld door de arts.

Recepten
Herhaalrecepten kunnen via de receptenlijn of de
website aangevraagd worden. In de receptenbox
naast de balie kunt u de verpakking van de te
verlengen medicatie deponeren. De volgende dag
ligt de medicatie bij de apotheek klaar. Apotheek
Schimmert (T:045-4049023) is in hetzelfde pand
naast de huisartspraktijk gevestigd
Praktijkassistentes en praktijkondersteuning
Bij de praktijkassistentes kunt u terecht voor:
praktische vragen, medische adviezen, voorlichtingsmateriaal, verwijskaarten, recepten, urine onderzoek,
zwangerschapstest, injecties, wrattenspreekuur,
bloeddrukcontrole, prikken van bloedsuikers en
eenvoudige behandelingen zoals wondverzorging,
oren uitspuiten, uitstrijkjes, etc. Tevens zijn, op
indicatie, onderzoeken op de praktijk beschikbaar
zoals: ECG, audiogram, doppler-

vaatonderzoek, 24-uurs-bloed-drukmeting, longfunctie onderzoek, allergietesten, etc. De praktijkondersteuner heeft vaste spreekuren voor o.a.
diabetes-, hypertensie en longpatiënten.
De praktijkassistentes en praktijkondersteuners
werken in nauw overleg met de huisartsen.
Huisarts i.o.
In het kader van de beroepsopleiding tot huisarts is
er een huisarts-in-opleiding werkzaam in de praktijk.
Deze huisarts io werkt zelfstandig onder supervisie
van de huisartsen.
Reizigersadvisering en oogheelkunde
De praktijk is gecertificeerd en aangesloten bij het
Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering
(LCR). U kunt terecht voor reisadviezen, reisapotheek en vaccinaties voor reisbestemmingen over
de hele wereld.
De praktijk is speciaal uitgerust en gekwalificeerd
voor oogheelkundig onderzoek.
Diëtiste
De diëtisten van de Meander Voeding&Dieet houden
maandelijks spreekuur in de praktijk.
Psychologen
Op vaste dagen wordt er in de praktijk spreekuur
gehouden door een psychologe in het kader van de
praktijkondersteuning GGZ. Een afspraak kunt u
maken via de praktijkassistente.
Spoedgevallen buiten kantoortijden
Buiten kantoortijden kunt bij spoedgevallen het
spoednummer 045-4042252 bellen om direct contact
te krijgen met de Spoedpost in het Zuyderland
Ziekenhuis lokatie Sittard-Geleen of bel:
046-4009925 .
Voor meer informatie en actueel nieuws bezoekt u:
www.huisartspraktijkschimmert.nl

