Informatiefolder

Huisartsenpraktijk
Lewenborg

SPOEDGEVALLEN
op werkdagen tussen 8.00 en 17.00 uur

(050) 541 32 48
SPOED BUITEN KANTOORUREN:
werkdagen: tussen 17.00 en 8.00 uur
weekenden en feestdagen: 24 uur per dag
Doktersdienst Groningen, Damsterdiep 191
www.doktersdienstgroningen.nl

0900 – 9229

Medewerkers huisartsenpraktijk
• Huisartsen
De heer R. Bakker
De heer W.H.G.M. Benneker
Mevrouw D.A. Dijkhuizen
Mevrouw J. Nugteren
De heer D.J.L. Punt
De heer H. Saado
Mevrouw R.G.M. Weersink
Mevrouw A.E. Wesseling

050 - 542 43 24
050 - 541 30 03
050 - 541 44 88
050 - 549 11 21
050 - 542 41 46
050 - 542 20 82
050 - 541 20 00
050 - 541 29 92

De huisartsen worden bijgestaan door medewerkers die speciaal zijn
opgeleid om taken van de huisarts over te nemen:
• Dertien praktijkassistentes
• Praktijkverpleegkundigen
Immie Hoekstra, Ineke Molenaar en Mandy Wessels
• Praktijkondersteuners geestelijke gezondheid
(POH-ggz)
Rene Dijkstra en Richard van Oosten
• Verpleegkundig specialist
Marieke Verschoor
• Huisartsen in opleiding
In onze praktijk zijn vaak meerdere huisartsen in opleiding werkzaam.
Zij zijn volledig bevoegd als arts en specialiseren zich als huisarts.
De assistente kan u vragen of u een afspraak wilt maken bij de huisarts
in opleiding.
• Financiële administratie
Mevrouw R. van der Ende-Marrink
Bereikbaar op woensdagochtend

Bereikbaarheid en openingstijden
Spoed
Op werkdagen tussen 8.00 en 17.00 uur
Spoedlijn huisartsen
(050) 541 32 48

Spoed buiten kantooruren:
Doktersdienst Groningen
0900 - 9229

Werkdagen
Balies: geopend van 8.00 tot 17.00 uur
Afspraken maken en overige zaken: op onderstaande tijden via het
telefoonnummer van uw huisarts.
Spreekuurafspraak maken*
Visite aanvragen*
Telefonisch spreekuur aanvragen*
Uitslagen opvragen
Urine brengen

08.00 - 12.00 uur
08.00 - 10.00 uur
08.00 - 10.00 uur
14.00 - 17.00 uur
08.00 - 09.30 uur

Assistentenspreekuur
Onze assistentes verrichten medisch-technische handelingen, onder meer
uitstrijkjes maken, oren uitspuiten, wratten aanstippen, bloeddruk meten,
bloedsuikercontroles, injecties en wondverzorging. U kunt voor het
assistentenspreekuur telefonisch een afspraak maken tussen 8.00 en 12.00 uur.
Aanvraag herhalingsrecepten
U spreekt de receptenlijn in (24 uur per dag bereikbaar via het keuzemenu
op de telefoonlijn van uw huisarts) of u levert uw lege doosjes in bij de balie.
• Als u voor 11.00 uur belt/inlevert, liggen de medicijnen twee werkdagen
later vanaf 14.00 uur klaar bij de apotheek.
• Als u na 11.00 uur belt/inlevert, liggen de medicijnen drie werkdagen
later klaar bij de apotheek.
Advies en vaccinatie voor reizigers naar het buitenland
Assistentes Marjo Schrör-van Gerven en Nynke Beugels.
De praktijk is aangesloten bij reisprik.nl. U kunt een afspraak maken
via reisprik.nl, ook als u geen patiënt in onze praktijk bent.

* De assistente vraagt u naar de reden van uw aanvraag om een goede planning te kunnen maken.

Klachten en suggesties
De medewerkers van de huisartsenpraktijk proberen u zo goed mogelijk
te helpen. Maar het kan voorkomen dat er iets niet goed is gegaan.
Blijf daar niet mee rondlopen, maar laat het ons weten.
Als een gesprek geen oplossing biedt, kunt u een klacht indienen.
Kijk voor meer informatie op www.huisartsenlewenborg.nl
Klantervaringsonderzoek
Gezondheidscentrum Lewenborg wil graag weten wat u vindt van onze
dienstverlening. Daarom houden we het aan het eind van het jaar steeds
een klantervaringsonderzoek. Het kan zijn dat u daarvoor per e-mail
wordt benaderd. Door mee te doen aan het onderzoek helpt u ons om
onze dienstverlening te verbeteren.
Samenwerking in Gezondheidscentrum Lewenborg
De huisartsenpraktijk werkt nauw samen met de andere zorgverleners in
het gezondheidscentrum. Kijk voor meer informatie en bereikbaarheids
gegevens in de informatiegids van het gezondheidscentrum, de folder
‘De zorgprogramma’s van Gezondheidscentrum Lewenborg’ en
op www.gezondheidscentrumlewenborg.nl.

Kajuit 438, 9733 CZ Groningen
www.huisartsenlewenborg.nl

Aan de inhoud van deze folder kunt u geen rechten ontlenen. Huisartsenprakijk Lewenborg 2014. Vormgeving: www.paultop.nl.

Medische gegevens elektronisch delen
Uw huisarts deelt uw medische gegevens alleen met andere zorgverleners
als u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven. Op www.vzvz.nl vindt
u meer informatie.

