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bloedsuiker meten  
bloeddruk meten 
een wond verzorgen 
een uitstrijkje maken 
wratten aanstippen 
oren uitspuiten 
hart film 
urine-onderzoek 
hechtingen verwijderen 
zwangerschapstest 

 

huisartsen 

open 
U gaat naar de assistente voor 

assistentes 

Naam Huisartsenpraktijk 

Straatnaam en huisnummer 
Postcode en Plaats 

Website adres 

Mevrouw / De heer Voorletters Achternaam 

Mevrouw / De heer Voorletters Achternaam 
Mevrouw / De heer Voorletters Achternaam 
Mevrouw / De heer Voorletters Achternaam 
Mevrouw / De heer Voorletters Achternaam 
Mevrouw / De heer Voorletters Achternaam 

 

maandag 8.00 – 17.00 uur 

dinsdag 8.00 – 17.00 uur 

woensdag 8.00 – 17.00 uur 

donderdag 8.00 – 17.00 uur 

vrijdag 8.00 – 17.00 uur 

 

telefoon 

000 000 00 00 

spoed overdag 

000 000 00 00 

Mevr. / Dhr. Voorletters Achternaam 

Mevrouw / De heer Voorletters Achternaam 

Mevrouw / De heer Voorletters Achternaam 
Mevrouw / De heer Voorletters Achternaam 
Mevrouw / De heer Voorletters Achternaam 
Mevrouw / De heer Voorletters Achternaam 

 

 

 

LOGO 

 

informatie en advies  
Kijk ook op 

www.thuisarts.nl 

voor advies van  

huisartsen. 

spoed 

avond / nacht weekend 

000 000 00 00 

 

Huisartsenpost 
Voeg de locatiegegevens toe. 
 

http://www.thuisarts.nl/


 

 

 

Bent u te ziek om te komen?  

Dan komt de arts bij u thuis. 

U belt  000 000 00 00.  

U vertelt uw klacht. 

De assistente zegt wanneer u kunt 

komen.  

Zij noemt de dag en de tijd van de 

afspraak. 

Zij noemt de naam van uw dokter. 

 

 

 

 

 

 

 

 afspraak maken inloop-spreekuur 

U kunt de hele dag een herhaal-recept 

aanvragen: 

afzeggen 
U heeft een afspraak  

maar u kunt niet komen? 

Bel meteen 000 000 00 00. 

U kunt zonder afspraak  

een arts bezoeken  

tussen 0.00 en 0.00 uur.  

Zo’n bezoek duurt […] minuten. 

telefonisch spreekuur 

voor advies of 

de uitslag van een onderzoek 

 

U belt vóór 00.00 uur 

000 000 00 00 

 

 

 

herhaal-recept 

per telefoon 

000 000 00 00 

aan de balie. 

Neem het oude 

doosje mee. 

via internet 

www.naampraktijk.nl 

u bestelt vóór 00.00 uur: 
’s Middags na 00.00 uur  

kunt u de medicijnen ophalen  

bij de apotheek. 

 

u bestelt na 00.00 uur: 
De volgende dag na 00.00 uur  

kunt u de medicijnen ophalen  

bij de apotheek. 

ophalen lukt niet? 
Kan niemand de medicijnen ophalen? 

Bel uw apotheek. 

Dan brengt de apotheek ze bij u thuis. 

 

U kunt een afspraak maken 

aan de balie of per telefoon. 

Een afspraak is voor één persoon  

en duurt tien minuten. 

De assistente noteert uw gegevens. 

De arts belt u later terug. 
 


