
    

    

    

PRAKTIJKINFORMATIE      

    

Huisartsenpraktijk Nijkerkerveen    

Westerveenstraat 48,      

3864 EN Nijkerkerveen   

033 – 257 15 52    

    

PRAKTIJKTIJDEN   
De praktijk is op werkdagen geopend van 08.00 uur tot 17.00 uur.   

Op woensdag is de assistente tot 12 uur aanwezig daarna wordt de praktijk waargenomen door 

Huisartsenpraktijk Zwartebroek, Eendrachtstraat 69 Tel: 0342 462190.   

Wel kunt u op afspraak terecht op het spreekuur van de huisarts en praktijkassistente  

van 13:30 uur t/m 15:30 uur.   

        

TELEFOONNUMMERS    

 

Praktijknummer: 033 – 257 15 52    
Via het praktijknummer krijgt u de praktijkassistente aan de lijn en kunt u een afspraak maken. 

Daarnaast kunt u bij de assistente terecht met uw vragen. Deze lijn wordt  veel gebruikt en kan dus 

weleens bezet zijn. U kunt helpen de lijn zo min mogelijk te bezetten,  door de gesprekken kort te 

houden.  

     

SPOED: 033 – 257 15 52 kies optie 1      
Indien er dringend medische hulp nodig is, kunt u gebruik maken van dit spoednummer. 

Wanneer er zich een situatie voordoet waarbij elke seconde telt is het belangrijk dat u het landelijk 

alarmnummer belt: 112    

                

Huisartsenpost Amersfoort: 085 - 773 11 00 
Indien u buiten de praktijktijden (voor 8.00 uur en na 17.00 uur), in de weekenden of op  feestdagen 

een arts nodig heeft, dient u het nummer van de Huisartsenpost Eemland te bellen. 

      

SPREEKUUR    

  
Afspraak:      

Van maandag tot en met vrijdag is er een spreekuur op afspraak. Er wordt voor u 10 minuten 

gereserveerd per afspraak. Dit betekent dat er per afspraak ruimte is voor één hulpvraag of twee 



kleine hulpvragen. Heeft u meerdere vragen of wilt u een langer gesprek, dan kunt u dit doorgeven 

aan de assistente, zodat zij hiermee rekening kan houden in de agenda.    

 

Afzeggen:    

Belt u de assistente tijdig wanneer een afspraak niet door kan gaan.    

  

HUISBEZOEK    
 

Visite:   

Aan het eind van de ochtend en middag worden de huisbezoeken afgelegd.    

 

Aanvragen:    

U kunt tussen 8.00 uur en 11.00 uur een huisbezoek aanvragen. De 

assistente kan de visite dan nog voor die dag in de agenda noteren.   

Omdat er in de praktijk betere onderzoek- en behandelmogelijkheden zijn is het, indien  

mogelijk, beter naar de praktijk te komen.    

      

EHBO   
 

Eerste hulp:    

Voor eerste hulp (open wonden, kneuzingen, verbrandingen, botbreuken enz.) kunt u altijd direct in 

de praktijk terecht. Wel is het verstandig om van tevoren te bellen, zodat er met uw komst rekening 

gehouden kan worden.   

      

PRAKTIJKASSISTENTE    
Bij de praktijkassistente kunt u met veel praktische vragen terecht. Met haar maakt u de  

afspraken, vragen over recepten, verwijskaarten en ziekenfondsmachtigingen.   

      

U kunt bij de assistente tevens terecht voor:    

• Uitspuiten van oren      

• Injecties      

• Zwangerschapstest      

• Maken van uitstrijkjes van de baarmoedermond voor bevolkingsonderzoek      

• Meten van de bloeddruk      

• Informatiefolders      

• Doorgeven van adreswijzigingen of wijziging met betrekking tot uw verzekering    

• Controle van bloedsuikers.      

• Urine onderzoek      

      

   



Praktijkondersteuner Somatiek (POH-S)    

De praktijkondersteuner begeleidt patiënten met suikerziekte (diabetes mellitus), chronische 

longklachten (astma/COPD), hart en vaatziekten en een hoge bloeddruk.  

Daarnaast heeft zij een rol bij de begeleiding van kwetsbare ouderen. 

  

Praktijkondersteuner Geestelijke Gezondheidszorg (POH-GGZ)   
De POH-GGZ begeleidt mensen met klachten van meer psychische aard.     

 

(HERHAAL)RECEPTEN    
Bij de aanvraag voor herhaalrecepten kunt u de etiketten van de oude verpakking bij de assistente  

afgeven of in de brievenbus deponeren.    

    

BENU Apotheek Hoevelaken:     

Recepten die voor 10.00 uur zijn aangeleverd kunt u de volgende dag van 10–15 uur afhalen in de  

praktijk mits u bent ingeschreven bij BENU Apotheek Hoevelaken.    

    

Nijkerkse Apotheken    

Indien u staat ingeschreven bij één van de Nijkerkse Apotheken,  kunt u de herhaalrecepten  na 3 

werkdagen ophalen in uw apotheek.      

      

ANDERE HUISARTS    
Tijdens nascholing of ziekte van de huisarts zal er een huisarts uit de waarneemgroep  

waarnemen. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan kan het voorkomen dat u te maken krijgt met een  

andere,  wellicht onbekende huisarts. In dat geval zal de assistente u, bij het maken van een  

afspraak, op de afwijkende situatie wijzen.      

 

Tijdens vakanties wordt de huisartsenpraktijk waargenomen door een vast waarnemend 

huisartsenpraktijk:  

Huisartsenpraktijk Zwartebroek    

Eendrachtstraat 69  

3785 KT Zwartebroek    

Telefoonnummer: 0342 462190   

 

NIET VERGETEN   
Vergeet niet om bij elk bezoek aan een arts, ziekenhuis of bij bloedafname uw bewijs van 

verzekering  mee te nemen. Wanneer u vragen heeft over geneesmiddelen doet u er goed aan de 

(oude) verpakking mee te nemen.                  


