HUISARTS

CONTACT

Spreekuur
maandag t/m vrijdag
ochtend
08:00 - 10:30
middag		
13:30 - 16:00

Adres
Westermark 2
7245 DC Laren Gld
www.hetdoktershuus.nl

Hoe maak ik een afspraak met de huisarts?
Bel 0573 401 217 en toets 3 in het keuzemenu.

Openingstijden
maandag t/m vrijdag		

Hoe lang heeft de huisarts tijd voor mij?
Een consult met de huisarts is maximaal 15 minuten. Denkt u meer tijd
nodig te hebben, of wilt u meerdere dingen bespreken? Overleg dit met
de doktersassistente bij het maken van de afspraak.

We hebben van 10:30 -11:00 werkoverleg en van 12:30 -13:30
middagpauze. We zijn dan alleen bereikbaar voor spoed.

Kan de huisarts ook bij mij thuis langskomen?
Een afspraak in de huisartsenpraktijk heeft de voorkeur. We hebben
daar alles dat nodig is voor het onderzoek en de diagnose. Is het
vanwege uw gezondheid niet mogelijk om naar de praktijk te komen?
Dan kunt u een visite door de huisarts aanvragen. Neem daarvoor
contact op met de doktersassistente.
Ik heb een medische vraag, hoe kan ik die stellen?
• Bel 0573 401 217 en toets 3 in het keuzemenu.
Stel uw vraag aan de doktersassistente.
• Stel uw vraag als e-consult via het patiëntenportaal, dit is
gekoppeld aan uw medisch dossier. We streven er naar
uw vraag binnen twee werkdagen te beantwoorden.
Kijk op www.hetdoktershuus.nl.
Ik heb een praktische vraag, hoe kan ik die stellen?
Bijvoorbeeld een adreswijziging.
• Bel 0573 401 217 en toets 3 in het keuzemenu.
• Stuur een mail naar da@hetdoktershuus.nl.

1

08:00 - 17:00

telefoonnummer		 0573 401 217
spoed 				toets 1
apotheek 			toets 2
doktersassistente 		
toets 3
herhaalrecepten		 toets 4
Wanneer kunt u het beste bellen?
afspraak maken 		
08:00 - 10:00
medicijnen bestellen		
08:00 - 10:00
huisbezoek aanvragen 		
08:00 - 10:00
Spoed
bij noodgevallen
tijdens openingstijden		

112
0573 401 821

’s avonds, ’s nachts, in het weekend en op feestdagen
spoedpost Deventer		
0570 501 777

2

APOTHEEK

IN DE REGIO

Ophalen medicatie
maandag t/m vrijdag:
ochtend
11:00 - 12:00
middag		
15:00 - 17:00

De spoedpost
De spoedpost is er voor huisartsenzorg ’s avonds, ’s nachts, in het
weekend en op feestdagen. Deze is bedoeld voor urgente klachten,
die niet kunnen wachten.

Herhaalrecept voor medicijnen
• Via de mail: apotheek@hetdoktershuus.nl
U ontvangt een bevestigingsmail waarin staat wanneer
de medicijnen voor u klaar staan.
• Via de telefoon: bel 0573 401 217 en toets 4 in het keuzemenu.
U spreekt op een bandje in welke medicijnen u wilt bestellen.
Voordat u inspreekt hoort u wanneer de medicijnen klaarstaan.
• Online via het patiëntenportaal (Uw Zorg Online).

Let op: de spoedpost werkt uitsluitend op afspraak.

Heeft u andere medicijnen nodig, of heeft u vragen?
• Bel 0573 401 217 en toets 2 in het keuzemenu.
• Stel uw vraag aan de apothekersassistente.

Bloedafname
Voor bloedafname kunt u terecht bij een van de prikposten in de buurt.
De keuze van de prikpost is afhankelijk van het ziekenhuis waar u
onder behandeling bent. Hiervoor moet u vooraf een afspraak maken.

Uw Zorg Online
Ook de huisarts is steeds meer ‘online’. We geven inzage in uw
patiëntendossier. En u kunt online een aantal zaken vlot regelen:
• herhaalrecepten aanvragen
• afspraak inplannen
• stel uw vraag als e-consult
• het consult bij de zorgverlener teruglezen
• uw uitslagen inzien

Kulturhus ’t Kruispunt - Deventer Ziekenhuis
Verwoldseweg 1, Laren
Bel
0570 535 464
Online via mijn.dz.nl

Wilt u toegang tot uw patiëntendossier?
Kijk op www.hetdoktershuus.nl.
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We zijn aangesloten bij de spoedpost van het Deventer Ziekenhuis.
Bel
0570 501 777
Woont u in Lochem, of bent u bekend in het Gelre Ziekenhuis?
Dan kunt u ook contact opnemen met de spoedpost in Zutphen.
Bel
0900 200 9000

Prikpost Lochem - Gelre Ziekenhuis Zutphen
Hoeflingweg 7, Lochem
Bel
055 581 1210
Online via Gelreziekenhuizen.nl (zoek op ‘prikposten’)
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ONS TEAM
Het team van Het Doktershuus bestaat uit vele bekende
en enkele nieuwe namen.
Huisartsen
• Maaike Schaap
• Evelien Norde
• Albert Jansen
• Hilde Oosterhuis
Tijdens de afwezigheid van Evelien Norde zullen waarnemende huisartsen
werkzaam zijn op de praktijk. Onder andere Roel de Vries, Daan de Iongh
en Els Oosterhout.
Doktersassistentes
Apothekersassistentes		
• Sandra ter Horst
• Loes Elders			
• Ria Jansen				 • Nikki Barink
• Christa Schraverus
• Dinie Pasman			
• Rianne Kleine Haar
• Miranda Woestenenk 		
• Hennie Heuvelink
• Astrid Groenouwe
Praktijkondersteuners GGZ
Praktijkondersteuners
• Gerben ten Broeke
• Sandra van Ingen			
• Karin Wermelink
• Noor van Tol				
Praktijkmanager
Bezorgers				
• Alice Olde Reuver of Briel
• Willemien Brummelman		
Wisselingen zijn mogelijk. Kijk op hetdoktershuus.nl voor actuele informatie.
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© Laren! Magazine
vlnr: Evelien Norde, Hilde Oosterhuis, Albert Jansen, Maaike Schaap
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Westermark 2
7245 DC Laren Gld
0573 - 401 217

