Spoed

Voor spoedgevallen kunt u bellen:
 op werkdagen tussen 8.00 en 17.00 uur
met onze praktijk op telefoonnummer

043-3637433 (toets 1).
 in de avond, nacht en het weekend met de
Huisartsenpost bij het ziekenhuis azM via
telefoonnummer 043-3877777.
U kunt alleen telefonisch een afspraak maken.
Kijk op www.hapmaastricht.nl

Kosten

U hoeft voor de zorg van de huisarts geen eigen bijdrage
te betalen. Dit geldt voor telefoontjes, spreekuren en
visites, maar ook voor de zorg verleend door
doktersassistenten en praktijk-ondersteuners. Deze
kosten worden vergoed vanuit de basisverzekering.
Onderzoeken die buiten de praktijk plaatsvinden, zoals
bloedonderzoek, foto, urine-onderzoek of kweken
worden door uw verzekeraar vergoed, maar gaan wél
van uw eigen risico af. Ook de voorgeschreven
medicijnen worden van uw eigen risico afgetrokken.

Praktijkadres:

Herhaalrecepten

PRAKTIJKINFORMATIE

Overzicht

Marconistraat 1, 6224 GC Maastricht

Openingstijden:
tussen 8.00-12.30 uur en tussen 14.00-17.00 uur

Herhaalrecepten kunt u aanvragen via:
 telefoonnummer 043-3637433 (toets 2).
 website www.huisartsenmaastrichtoost.nl.
U klikt op “recepten” en vult de vragen in.
Als u tussen 8.00 en 12.00 uur de recepten
aanvraagt, liggen de medicijnen de volgende dag
na 15.00 uur klaar bij de apotheek.

Telefoonnummers:
Afspraak maken:
043-3637433 (toets 3)
Aanvraag huisbezoek:
043-3637433 (toets 3)
Receptenlijn:
043-3637433 (toets 2)
Alleen bij levensbedreigende situaties/spoed:
Spoedlijn 8-17 uur
043-3637433 (toets 1)
Huisartsenpost bij azM 043-3877777 (avond,
nacht en weekend)

Email & Website:
Email: info@huisartsenmaastrichtoost
Website: www.huisartsenmaastrichtoost.nl
Ook voor het inschrijven in onze praktijk, aanvragen
van herhaalrecepten en voor reizigersvaccinaties.

Marconistraat 1
6224 GC Maastricht
043-3637433
info@huisartsenmaastrichtoost
www.huisartsenmaastrichtoost.nl

Huisartsen

Praktijkondersteuners

In onze praktijk werken drie huisartsen:

In onze praktijk werken meerdere praktijkondersteuners:

 Dhr. C. Wijnands
spreekuur van maandag t/m vrijdag
 Mw. Th. van der Waart
spreekuur van maandag t/m donderdag
 Dhr. A. El Hasnaoui
spreekuur op donderdag
 Huisarts in opleiding
spreekuur is wisselend

 Joëlle Clairbois is praktijkondersteuner.
Zij begeleidt mensen met diabetes (= suikerziekte),
met astma of COPD en met hart- en vaatziekten.

Doktersassistentes

In onze praktijk werken drie doktersassistentes:
 Manon Bemelmans
 Anouk Castermans
 DesiréToma
De doktersassistente heeft ook een eigen spreekuur.
U kunt bij haar een afspraak plannen onder andere
voor:
 bloed prikken, bloeddruk laten meten,
wondverzorging, wratten aanstippen
 korte en eenvoudige medische vragen
 urine-onderzoek
 hartfilmpje
 gehoortest en oren uitspuiten
 hechtingen verwijderen

 Jenny Gelissen is praktijkondersteuner Geestelijke
Gezondheidszorg, afgekort GGZ.
Zij is een zorgverlener met brede kennis en ervaring
in de GGZ. Ze kan u snel en laagdrempelig
begeleiden bij klachten zoals stress, somberheid,
relatie-, werk- en/of opvoedingsproblemen.
 Pascale Kurvers en Brenda Ibekwe-Spijkers zijn
praktijkondersteuner Ouderenzorg in onze praktijk
en zijn tevens wijkverpleegkundige.
Zij ondersteunen de huisartsen bij de ouderenzorg.
Ze brengen (complexe) problematiek bij ouderen in
kaart en coördineren indien nodig de zorg.
Om een afspraak te maken met een van deze
praktijkondersteuners heeft u een verwijzing van uw
huisarts nodig.

Afspraak maken

Voor het maken van een afspraak met de huisarts, met
de doktersassistente of met de praktijkondersteuner kunt
u bellen met onze doktersassistente.
Ons telefoonnummer is 043-3637433 (toets 3).
De assistente zal u vragen stellen over de reden van uw
afspraak. Zij kan inschatten hoe dringend het probleem
is en of zij u al een advies kan geven.
De praktijk is telefonisch bereikbaar:
 tussen 8.00 en 12.30 uur en
 tussen 14.00 en 17.00 uur

Spreekuur

Eén consult op het spreekuur bij de huisarts duurt
10 minuten en is bedoeld voor 1 klacht. Vraag om extra
tijd als u meerdere klachten heeft. Mocht u niet kunnen
komen, bel dan op tijd af! De gereserveerde tijd kan dan
voor iemand anders gebruikt worden.

Huisbezoek

Een huisbezoek is bedoeld voor mensen die lichamelijk
niet in staat zijn naar het gewone spreekuur te komen.
Een huisbezoek kunt u aanvragen tussen 8.00 en 11.00
uur, via telefoonnummer 043-3637433 (toets 3).

