TELEFONEREN

VAKANTIES 2022

PRAKTIJKNUMMER (050) 4031341
Via het praktijknummer krijgt u de assistente aan de
lijn. Via dit nummer maakt u een afspraak, vraagt u
een huisbezoek aan en kunt u voor allerlei vragen en
advies terecht. Deze telefoonlijn wordt veel gebruikt
en kan dus wel eens bezet zijn. Ook kunt u tijdelijk
‘in de wacht worden gezet’.

Voorjaarsvakantie
Meivakantie
Zomervakantie
Herfstvakantie
Oud & Nieuw
Nascholing

SPOEDNUMMER (050) 4031341 (toets 1)
Wanneer er overdag dringende medische hulp nodig
is en de praktijklijn bezet is, kunt u gebruik maken
van het spoednummer.

De praktijk is verder op 2e Paasdag (18-04),
Koningsdag(27-04), Hemelvaart(26-05) en 2e
Pinksterdag(06-06) gesloten
Zie voor actuele informatie onze website!

DOKTERSDIENST 0900-9229
Buiten de normale praktijktijden kunt u voor
dringende gevallen de doktersdienst in Groningen
bellen.

In bovengenoemde vakanties wordt de praktijk
waargenomen door huisartsenpraktijk Niekerk

VASTE TIJDEN
Openingstijd (ma t/m vr)
8.00u-17.00u
Spreekuur (en uitslagen)
Afspraak maken voor 12.00 u
Huisbezoek
Aanvragen voor 10.00u

HPA Praktijkfolder W01-01-22 (0.0.11)

PRAKTIJKINFORMATIE
Week / weken:
praktijk open
02-05-22 t/m 06-05-22
08-08-22 t/m 26-08-22
praktijk open
02-01-23 t/m 06-01-23
data onbekend

APOTHEEK
Apotheek Zuidhorn
Hanckemalaan 2
9801 HJ Zuidhorn
Tel: (0594) 502962
www.apotheekzuidhorn.nl
Openingstijden apotheek Zuidhorn
Maandag t/m vrijdag 8.30u-17.30u
Zaterdag: 9.00u-12.00u
Zon- en feestdagen gesloten.
Servicepunt Aduard 12.30u-12.40u en 17.00u-17.45u

www.huisartsenpraktijkaduard.nl

PRAKTIJKNUMMER: (050) 4031341
SPOEDNUMMER: (050) 4031341 (toets 1)
DOKTERSDIENST: 0900-9229
(Versie 01-01-2022)

N.B. Bewaar deze informatie bij de telefoon!

WAARNEEMGROEP
ADUARD – NIEKERK

F.M. Wierda
(en huisarts in dienst van de praktijk: H. Maier)
Burg. V. Barneveldweg 23b, Aduard
telefoon: (050) 4031341
www.huisartsenpraktijkaduard.nl
M.P. Olgers – Rutgers
G.D.J. Blok
Dr. K.L. van der Veenlaan 34, Niekerk
telefoon: (0594) 503737
www.huisartsenpraktijkniekerk.nl

PRAKTIJKTIJDEN
De praktijk is op werkdagen geopend van 8.00u tot
12.30u en van 13.00u tot 17.00u

HERHAALRECEPTEN
Er zijn verschillende manieren om herhaalrecepten aan
te vragen:
1. U kunt de oude verpakkingen of etiketten in de
mand in de hal of in de brievenbus doen.
2. Telefonisch via de receptenlijn (toets 2)
3. Via onze website: link “Herhaalrecepten”
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Medicijnen die voor 10.00 uur zijn aangevraagd kunt u
de volgende werkdag na 17.00 uur ophalen bij het
servicepunt van de apotheek. Wordt dit na 10.00 uur
gedaan kunt u pas na 2 werkdagen de medicijnen
afhalen in Aduard.
4. Via “herhaalrecepten aanvragen” in de patiënten
omgeving van de praktijkwebsite. U kunt ook in
vakanties gebruik maken van deze optie!

PRAKTIJKASSISTENTES
De praktijkassistentes Corry Boot-v.d. Molen en
Margreet de Jong zijn er niet alleen voor het maken
van afspraken, maar ook voor het beantwoorden van
vragen, doorgeven van uitslagen en het geven van
advies over een aantal veel voorkomende ziekten. De
praktijkassistentes doen het onderzoek van bloed en
urine, geven injecties en doen zelfstandig een aantal
medische verrichtingen. Zij hebben ook een
wrattenspreekuur op afspraak.
De praktijkverpleegkundige Baukje Klaver-Kloosterman
doet zelfstandig spreekuur van o.a. controles van
suikerziekte, longfunctieonderzoek, het “stoppen met
roken” en ouderenzorg.
De praktijkondersteuner geestelijke gezondheidszorg is
Jaëla van Dam.
SPREEKUUR
Er is dagelijks spreekuur volgens afspraak. Voor een
afspraak wordt in de regel 10 minuten tijd
gereserveerd. Indien u aangeeft meer tijd nodig te

hebben (bijvoorbeeld omdat er meerdere vragen te
behandelen zijn) dan kan de assistente daar rekening
mee houden in de agenda.

HUISBEZOEK
Aan het eind van de ochtend en in de loop van de
middag worden huisbezoeken gemaakt. U kunt tussen
8.00u en 10.00u een huisbezoek aanvragen indien u om
medische redenen niet het spreekuur kunt bezoeken.
Soms blijkt achteraf, dat mensen een huisbezoek
hadden verwacht, bijvoorbeeld na een
ziekenhuisopname. Bij twijfel kunt u gerust de
assistente vragen.
TELEFONISCH SPREEKUUR
U kunt bij de assistentes een afspraak maken voor het
telefonisch spreekuur. Men wordt dan tussen 13.00u
en 13.30u teruggebeld door de dokter.
EHBO
Voor eerste hulp kunt u altijd terecht. Als u van te
voren belt of laat bellen kan er rekening worden
gehouden met uw komst. Tussen 12.00u en 13.30u is
niet altijd iemand aanwezig op de praktijk.
Via de spoedlijn (050) 4031341 (toets 1) is er altijd
een dokter te bereiken.

