HUISARTS

APOTHEEK

VERLOSKUNDE

Vooraf
In deze folder vindt u praktische informatie over
huisartsenpraktijk en apotheek De Valom in Ureterp.

▶

Telefonische consultatie
Om uw uitslagen op te vragen (van foto's,
laboratoriumuitslagen en dergelijke) of om te
overleggen met de huisarts kunt u contact opnemen
met de assistente. De huisarts kan u dan terugbellen,
meestal tussen 13:30 en 14:00 uur.

▶

▶

In de praktijk werken momenteel twee huisartsen:
mw. A.M. Bos-van der Meulen en dhr. R. Ploegh.
Daarnaast zijn er een praktijkverpleegkundige en
praktijkondersteuners GGZ en GGZ-Jeugd aanwezig.
Het team bestaat verder uit dokters- en/of
apothekersassistentes en een praktijkmanager. Verder
zijn er regelmatig een diëtist en een podotherapeut
aanwezig.
Praktijktijden
De praktijk is op werkdagen geopend van 08:00 tot
13:00 uur en van 13:30 tot 17:00 uur. Tijdens de
middagpauze zijn wij alleen bereikbaar voor
spoedgevallen.
▶

Spreekuur
Er wordt dagelijks spreekuur gehouden. U kunt tussen
08:00 en 10:00 uur via de assistente een afspraak
maken. Wij adviseren u om de afspraak, indien
mogelijk, enkele dagen vooraf te maken. Wanneer u
aan de assistente aangeeft dat het gesprek langer zal
duren dan 10 minuten (bij meer dan één klacht
bijvoorbeeld), kan daarmee rekening worden
gehouden in de agenda.
▶

Huisbezoek
Kunt u niet op het spreekuur komen? Vraag dan tussen
08:00 en 10:00 uur 's ochtends een huisbezoek aan.
Eén van de artsen zal u dan thuis bezoeken.
▶

Spoedgevallen
Voor spoedgevallen kunt u direct bij ons terecht.
Wanneer u van te voren belt, kunnen wij rekening
houden met uw komst. Kunt u ons niet via het algemene
telefoonnummer bereiken? Bel dan het spoednummer
(0512) 30 09 06.
▶

Let op! Bij een levensbedreigende situatie: bel 112
Avond/nacht- en weekenddienst
Buiten de praktijkuren, in het weekend en op
feestdagen kunt u voor spoedeisende huisartsenzorg
contact opnemen met Dokterswacht Friesland, telefoon
0900 112 7 112.
▶

Opmerkingen en klachten
De overheid wil - net als wij - dat iedereen goede zorg
krijgt. Daarom heeft de overheid wettelijk vastgelegd
wat goede zorg precies inhoudt. En wat er moet
gebeuren als mensen een klacht hebben over de zorg.
Dit staan in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg
(Wkkgz). In het kader van de verplichtingen die
voortvloeien uit deze wet zijn wij o.a. aangesloten bij de
Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE).
Meer informatie over de klachtenregeling vindt u op de
website.
▶

Laboratoriumonderzoek
Materiaal voor laboratoriumonderzoek (urine e.d.)
graag inleveren tussen 08:00 en 10:00 uur.

Wratten
Indien u wratten wilt laten behandelen, kunt u daarvoor
een afspraak maken met de assistente.
▶

Praktijkverpleegkundige
Onze praktijkverpleegkundige houdt zich specifiek bezig
met zorg rond diabetes, COPD, CVRM, hoge bloeddruk
en ouderenzorg.
▶

Zwangerschap
Dokter Bos-van der Meulen is al jarenlang verloskundig
actief. Met veel enthousiasme, kennis en ervaring
begeleidt zij zwangeren gedurende de zwangerschap,
doet de bevalling en begeleidt moeder en kind
gedurende de kraamperiode. Zij kan de bevalling zowel
thuis als poliklinisch in het ziekenhuis begeleiden.
▶

DESKUNDIG
Apotheek
De apotheek is op werkdagen geopend van 08:00 tot
12:30 uur en van 13:30 tot 17:00 uur. Medicijnen die
tijdens het spreekuur worden voorgeschreven kunt u indien op voorraad - meteen meenemen. Indien de
medicijnen besteld moeten worden, zal de arts of de
assistente aangeven wanneer u de medicijnen kunt
afhalen.
▶

Herhaalrecepten
U kunt uw herhaalmedicatie via de website
www.huisartsenpraktijkdevalom.nl. bestellen. Het is
ook mogelijk om uw herhaalmedicatie telefonisch te
bestellen via het algemeen nummer (menukeuze 2).

BETROKKEN
Waarneming
Tijdens vakanties, nascholing en bijzondere
omstandigheden is er een waarneemregeling met
huisartspraktijk Heinstra in Ureterp.
▶

Huisartspraktijk Heinstra
Dhr. J.P. Heinstra
Weibuorren 9-A, Ureterp
Telefoon (0512) 30 12 31

▶

HUISARTSENPRAKTIJK
De VALOM

U kunt uw medicijnen gedurende de volgende tijden
afhalen:
Op werkdagen
• tussen 16:00 en 16:30 uur (mits uiterlijk de
vorige werkdag vóór 12.00 uur ’s ochtends
besteld)
• tussen 11:00 en 12:00 uur (mits uiterlijk twee
werkdagen eerder vóór 12:00 uur ’s ochtends
besteld)
Geneesmiddelen en medicatiebewaking
Gebruikt u elders verkregen medicijnen? Geef dat dan
aan ons door. Zo voorkomt u dat u medicijnen
voorgeschreven krijgt die niet tegelijkertijd gebruikt
mogen worden.

CONTACTGEGEVENS
▶

Algemeen nummer ..................... (0512) 30 12 02

Valom 19, 9247AV Ureterp
(0512) 30 12 02

Er volgt een keuzemenu:
Spoed .......................................................... Kies 1
Receptenbox ............................................... Kies 2
Let op: indien spoed bij alle lijnen bezet:
bel de spoedlijn ............................(0512) 30 09 06

▶

▶

Dokterswacht Friesland ............... 0900 112 7 112
Let op! Bij levensbedreigende situaties: ... bel 112

▶

Website: www.huisartsenpraktijkdevalom.nl

Praktijkinformatie
www.huisartsenpraktijkdevalom.nl

