Informatie over de praktijk...
Huisartsenpraktijk Marktplein bevindt zich op het marktplein 5a te Brummen. In de praktijk zijn twee
huisartsen werkzaam;
Mw. drs. K. van Bosheide en dhr. drs. T.A.M. Geverink
De praktijk is op werkdagen te bereiken van 8.00 uur tot 17.00 uur op tel. nummer 0575-561281.
Het faxnummer is 0575-564770.
Bij spoed belt u met 0575-564897.
Buiten praktijkuren belt u de regionale huisartsenpost op telefoonnummer 0900-2009000.

Informatie over het spreekuur...
´s Ochtends en ´s middags is er spreekuur op afspraak. U kunt hier telefonisch een afspraak voor
maken. Een afspraak duurt 10 minuten en is bedoeld voor één persoon. Indien u meent meer tijd
nodig te hebben of indien u met meerdere personen komt, meldt u dit dan aan de assistente.
De assistente zal u vragen wat u klacht is om in te schatten hoeveel tijd nodig is op het spreekuur
en om de urgentie te beoordelen. Bel s.v.p. tijdig af wanneer een gemaakte afspraak niet door kan
gaan.
De huisartsen zijn op onderstaande dagdelen in de praktijk aanwezig. Beide dokters werken
parttime, maar via het patiëntendossier vindt er een goede overdracht plaats. Patiënten zijn dus niet
gekoppeld aan een bepaalde dokter, waardoor u voor uw problemen/ vragen bij beiden terecht kunt.
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Spoedgevallen.
Bij ongelukken (open wonden, kneuzingen, verbrandingen e.d.) of plotselinge ernstige ziekten kunt u
altijd onze hulp inroepen. Het is beter om eerst te bellen naar de praktijk, dan kunnen wij ons goed
voorbereiden op uw komst.

Telefonisch terugbelspreekuur
Als u de huisarts telefonisch wilt spreken, kunt u dit voorleggen aan de assistente.
De arts belt u dan op een afgesproken tijstip terug. In principe tussen 11.00-11.30

Spreekuur praktijkassistentes
In de praktijk werken twee gediplomeerde doktersassistentes; mw. Cijnsen en mw. Vos.
Zij zullen wisselend aanwezig zijn. U kunt bij hen terecht voor veel praktische vragen,
onder andere over recepten, kleine medische problemen en uitslagen.
Tevens doen zij verrichtingen volgens een eigen afspraken spreekuur.
De assistentes zijn voor deze medische taken opgeleid en hebben ook een geheimhoudingsplicht.
Medische handelingen vinden altijd plaats onder eindverantwoordelijkheid van de huisarts.
U kunt op het afspraakspreekuur van onze praktijkassistentes terecht voor;
. Wondbehandeling
. Hechtingen verwijderen
. Geven van injecties.
. Bloedsuikercontroles.
. Bloeddrukmetingen, maken ECG´s.
. Urine onderzoek, zwangerschapstesten.
. Uitstrijkjes.
. Uitspuiten van oren.
. Aanstippen van vinger en voetwratten.
Wrattenspreekuur
iedere eerste week van de maand hebben wij vloeibare stikstof om de wratten mee aan te stippen.
Maakt hiervoor een afspraak om onnodig wachten te voorkomen.
Spreekuur Praktijkondersteuner van de huisarts (POH).
In de praktijk werkt mw. J. Egbers- Schotpoort als praktijk ondersteuner.
Zij is speciaal opgeleid om de huisarts te ondersteunen op verschillende gebieden. Zij heeft een
eigen speekuur waar ze een deel van de controles bij diabetes patiënten overneemt van de huisarts.
Daarnaast doet ze longfunctiemetingen bij Astma en COPD en geeft ze gedelegeerde adviezen over
medicatie gebruik en stoppen met roken.
U wordt, als u daar voor in aanmerking komt, voor haar spreekuur opgeroepen of doorverwezen
door de huisarts.
Mw. Egbers werkt op woensdag, donderdag en vrijdag de ochtenden en middagen.

Huisbezoek
Als u in verband met de ziekte niet naar de praktijk kunt komen, kunt u tussen 8.00 en 11.00 uur een
huisbezoek aan vragen.(uiteraard geldt dit niet voor spoedgevallen)
Omdat er op de praktijk betere onderzoeks- en behandelmogelijkheden zijn is het, indien mogelijk,
beter om naar de praktijk te komen.
Informatie over herhaalrecepten...
Het aanvragen van herhaalrecepten kunt u via de website of door de etiketjes van de doosjes in te
leveren op de praktijk. Alleen in uitzonderlijke gevallen kunt u de recepten telefonisch aanvragen. Als
wij akkoord zijn met uw aanvraag, kunt u het bestelde recept die voor 10 uur zijn aangevraagd een

dag later na 12 uur afhalen bij de apotheek. Wacht dus niet met het bestellen tot de laatste pil, maar
doe dit liefst een week van te voren zodat medicatie besteld kan worden die niet op voorraad is.

Informatie over de diensten en waarnemingen...
Diensten en waarneemregeling buiten praktijktijden.
Buiten de normale praktijkuren, (´s avonds/ ´s nachts, in de weekenden en feestdagen) en vakanties
is er een waarneemregeling met de Regionale huisartsenpost Zutphen. De huisartsenpost is een
samenwerkings verband van huisartsen uit de regio Zutphen. Ook wij draaien mee in het
dienstenrooster van artsen op de post en in de auto.
De huisartsen post is uitsluitend bedoeld voor problemen die om medische reden niet kunnen
wachten tot de volgende werkdag.
De huisartsenpost is te bereiken via;
0900-200 9000
Houdt u de volgende gegevens bij de hand;
- uw naam, adres en geboortenaam (of van degene voor wie u belt)
- Gegevens van de verzekering.
- Naam van de eigen huisarts.
- Relevante medische gegevens over ziekten/aandoeningen.
- Medicijngebruik.
Afhankelijk van de ernst van het probleem krijgt u een telefonisch advies of wordt er een afspraak
gemaakt voor een bezoek aan de huisartsenpost. Als u om medische redenen de huisartsenpost niet
kunt bezoeken, komt één van de huisartsen bij u langs.
Zomaar bij de huisartsenpost binnenlopen kan niet. U dient altijd eerst telefonisch een afspraak te
maken.
Vanuit de Huisartsenpost hebben de dienstdoende huisartsen beperkt toegang tot het
praktijkdossier. Er is een uittreksel te zien van de ziekte geschiedenis en medicatie gebruik. Dit is
bedoeld voor medisch relevante situaties. De praktijk krijgt hiervan een melding.
Als u hier principiële bezwaren tegen heeft kunt u dit kenbaar maken. Wij kunnen de inzage
mogelijkheid blokkeren.
Bereikbaarheid regionale huisartsenpost.
De Huisartsenpost is gevestigd in het Gelre Ziekenhuis, locatie Zutphen. Bezoekadres: Den Elterweg
79, 7207 AE Zutphen, ingang Spoedeisende hulp/Huisartsenpost, dit is tevens de nachtingang van het
ziekenhuis.
Parkeren
Rijdt u binnen 15 minuten weg, dan is parkeren gratis. Bij langer parkeren betaalt u een uurtarief. U
kunt uw parkeergeld betalen bij de automaten bij de entree of in de centrale hal. U kunt betalen met
contant geld, Chipknip of creditcard.

Waarneming tijdens praktijktijden.
In gevallen dat de praktijk gesloten is, voor bv vakantie of nascholing, worden de spoedgevallen die
niet kunnen wachten tot de volgende werkdag waargenomen door onze collega´s in Brummen.
om de werklast voor de andere praktijken te verdelen is er eeen onderverdeling gemaakt.
Voor patiënten waarmee de achternaam begint met een A tm K; praktijk dokter Klijn Velderman.
Zegerijstraat 10, Telefoon;0575-561223 spoedlijn 0575-516655
Voor patiënten waarmee de achternaam begint met een L tm Z; praktijk de Meidoorn.
Meidoornlaan 18a. Telefoon;o575-562224
Beide praktijken kunnen,als het nodig is voor de waarneming, via een beveiligd netwerk, toegang
hebben tot het medisch dossier. Op deze manier zijn zij goed geïnformeerd over uw ziekte
geschiedenis en medicatie gebruik.

Informatie over reizigersvaccinaties...
Voor vaccinaties voor uw reisbestemming, exclusief gele koorts, kunt u bij ons op de praktijk terecht.
Een formulier voor het invullen van uw reisbestemming en relevantie gegevens nodig voor het geven
van een advies kunt u hier downloaden. U kunt het ook bij de assistente afhalen. Het ingevulde
formulier kunt u op de praktijk inleveren.
Op grond van uw reisbestemming en -plannen wordt door de huisarts een vaccinatieschema
gemaakt volgens de richtlijnen van het Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersvaccinaties (zie
www.lcr.nl).
Daarna wordt een afspraak gemaakt voor uitleg en het geven van de vaccinaties.
Een reizigersconsult kost 25,- euro per persoon inclusief het zetten van de spuiten, en exclusief de
vaccins en eventuele kosten voor antimalaria medicijnen. Voor prijzen van de verschillende vaccins
kunt u contact opnemen met de praktijk. Een vaccinatiepaspoort (“gele boekje”) kan door ons
worden verstrekt (€ 2,50). Indien u al in het bezit bent van een dergelijk paspoort verzoeken wij u het
mee te nemen.
Omdat de praktijk LCR gecertificeerd is zullen in veel gevallen de kosten worden vergoed door de
verzekeraar als dat in uw aanvullend pakket zit. Zo niet dan komen ze voor uw eigen rekening.
Informeer vooraf bij uw verzekeraar of raadpleeg uw polis.
Het is niet mogelijk de vaccinaties te verkrijgen zonder consult. Ook is het niet mogelijk alleen
recepten te bestellen en de vaccinaties elders te laten plaatsen. Voor beiden kunnen wij geen
verantwoordelijkheid nemen.

Informatieve links...

http://nhg.artsennet.nl

Het Nederlandse Huisartsen Genootschap. Onder het
kopje patiënten voorlichting vindt u informatie en
behandeltips voor uiteenlopende allerdaagse ziekten

www.huisartsenpostzutphen.nl
www.gelreziekenhuizen.nl
www.zorgwijzer.nl
www.lcr.nl
www.rivm.nl
www.stivoro.nl
www.voedingscentrum.nl
www.gezondheid.nl
www.astmafonds.nl
www.diabetesvereniging.nl
www.hartstichting.nl
www.nvve.nl
www.soa.nl

Informatie voor patiënten en bezoekers
Via kopje´regio Gelre IJssel´ informatie en adressen van
verschillende hulpverleners en instanties uit de regio
Informatie voor reizigers naar (sub)tropen. richtlijnen voor
vaccinaties en malariapreventie
Actuele en begrijpelijke uitleg over infectieziektes
Landelijke organisatie voor voorlichting over gezondheidsrisico´s van roken, met tips en trucs om te stoppen met
roken.
Alles over gezonde voeding en speciale diëten
Een online medische encyclopedie
Informatie over astma en COPD en stoppen met roken
Patiëntenvereniging voor mensen met suikerziekte
Informatie over hoge bloeddruk, cholesterol en hart-en
vaatziekten
Een uitgebreid naslagwerk op gebied van wetgeving,
politiek en procedures rondom euthanasie
Duidelijke taal over soa´s

