HUI S A RT S E NP R AK TI J K

H UISARTSENPRAKTIJK

Langenhorst 599
3085 HZ Rotterdam
Tel 010 481 02 82
www.huisar tsschaumont.nl

Telefoonnummer praktijk en spoedlijn:
Telefonische achterwacht:
Spoedlijn huisarts:
Receptenlijn:

010 481 02 82
010 286 50 50
06 55 121 745
010 481 02 82

Afspraken en visite aanvragen:
Telefonisch spreekuur huisarts:
Vragen aan de assistente:

08u00 – 10u00
10u00 – 10u30
11u00 – 12u00

Spreekuur uitsluitend op afspraak
De praktijk is vrijdagmiddag gesloten

P RAK T I J KG E G E VE NS

PRAKTIJKGEGEVENS

P R A K T I J K I N F O R M AT I E

P R A K T I J K I N F O R M AT I E
Spreekuur huisarts
Van maandag tot en met donderdag is er ochtend- en middagspreekuur volgens afspraak.
Op vrijdag is er enkel ochtendspreekuur.
Afspraken worden telefonisch gemaakt.
Een afspraak duurt 10 minuten per persoon en er wordt naar gestreefd dit te handhaven
om wachttijden voor andere patiënten te vermijden.
Denkt u meer tijd nodig te hebben dan kunt u een dubbele afspraak maken.
De assistente zal vragen naar de reden van uw afspraak.
De assistente is hiervoor opgeleid en doet dit in opdracht van de huisarts.

Avondspreekuur huisarts
Maandag 17u00 tot 18u00 volgens afspraak.

Spreekuur assistente
Bij de assistente kunt u terecht voor korte consulten op afspraak zoals bloeddruk meten,
hechtingen verwijderen, oren uitspuiten, uitstrijkjes.

Bereikbaarheid overdag
De praktijk is bereikbaar van maandag tot en met donderdag tussen 08u00 en 17u00.
Op vrijdag is de praktijk geopend tot 12u30.

Telefonische achterwacht

Wanneer de praktijk onverhoopt niet te bereiken is, kunt u bellen met de
telefonische achterwacht: 010 286 50 50.

Spoedgeval overdag
Bellen met het nummer van de praktijk: 010 481 02 82, toets 3 voor de spoedlijn.
Huisarts oproepen via de telefonische achterwacht: 010 286 50 50.
Spoedlijn van de arts: 06 55 121 745.

Spoedgevallen na 17u00, ‘s nachts en in het weekend
Voor spoedgevallen in de avond, nacht en weekend kunt u bellen met
de huisartsenpost via het telefoonnummer: 010 290 98 88.

Afspraken aanvragen
Afspraken voor consulten en visites kunnen telefonisch worden aangevraagd
tussen 08u00 en 10u00.

Telefonisch spreekuur huisarts
Tussen 10u00 en 10u30. Bedoeld voor het stellen van korte vragen aan de huisarts.

www.huisar tsschaumont.nl

Vragen aan assistente
Tussen 11u00 en 12u00.

Huisbezoeken
De huisbezoeken worden tussen 12u30 en 14u00 afgelegd.

Herhaalrecepten
U kunt de herhaalreceptenlijn 24u per dag bereiken via het
praktijknummer: 010 481 02 82, keuze 2.
Tijdens vakantie en nascholingen is de herhaalreceptenlijn niet beschikbaar.
U kunt herhaalrecepten in dit geval rechtstreeks aanvragen bij de apotheek.
U hoeft de waarnemend arts niet te bellen.

Vrijdagmiddag

De praktijk is gesloten op vrijdagmiddag.
Wie de praktijk waarneemt kunt u vernemen via de telefonische achterwacht.

Vakanties

Vakanties worden aangekondigd aan de praktijkingang, via het antwoordapparaat en de website.
Via de dokterstelefoon kunt u vragen bij welke collega u terecht kunt.

Website
Op de website vindt u informatie over de praktijk.
Adres: www . huisa r t sscha um ont . nl
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