Herhaalreceptenlijn

Huisartsenpraktijk de Korenaar
drs. M. Oosterhuis, huisarts

Een herhaalrecept is een recept dat uw
huisarts u reeds eerder heeft voorgeschreven.
U kunt herhaalrecepten aanvragen via de
receptenlijn of via e-mail.

Almelosestraat 46a
7642 GP Wierden

Hoe werkt de automatische lijn?
■		 bel 0546 - 57 02 15
■		 spreek uw naam en geboortedatum in
■		vermeld de volledige omschrijving van
het recept
■		 vermeld de naam van uw apotheek
■		vermeld of u het medicijn ophaalt of dat
het bij u thuis bezorgd moet worden

0546 - 57 12 52
informatie@huisartsenpraktijkdekorenaar.nl
www.huisartsenpraktijkdekorenaar.nl

Via e-mail kan nu ook!
■		 informatie@huisartsenpraktijkdekorenaar.nl
■		 vermeld bovenstaande gegevens
U kunt ook uw lege receptendoosjes voorzien
van etiket in de groene brievenbus bij de
ingang (onder het bord met verwijsbrieven)
deponeren.
Recepten aangevraagd voor 11:00 u liggen
de volgende dag na 11:00 u voor u klaar bij
de apotheek. Doet u dit na 11:00 u dan kunt u
het recept twee dagen later ophalen.

Uitslagen

Levensbedreigende situaties
Bel 112

Wij vragen u in alle gevallen zelf te bellen voor
een uitslag. Zo nodig belt de huisarts u terug
voor verdere uitleg.

Spoedgevallen
Bel 0546 - 57 28 24
Telefoonnummer praktijk
Bel 0546 - 57 12 52

Administratie
Wij vragen u wijzigingen in uw gezin, adres,
telefoonnummer of verzekeringsgegevens aan
ons door te geven.

Receptenlijn
Bel 0546 - 57 02 15
CHPA
Bel 088 - 588 05 88

De praktijk

Spoedgevallen

Spreekuur assistentes

De praktijk is gevestigd in het Medisch Centrum
de Wierdense Aa. In het Medisch Centrum zijn
meerdere disciplines werkzaam, waardoor de
verwijslijnen erg kort zijn.

Bij spoedgevallen belt u 0546 - 57 28 24.
Op dit nummer wordt u direct te woord
gestaan. Niet spoedeisende zaken worden op
dit nummer niet in behandeling genomen.

De assistentes voeren een aantal medische
handelingen uit. Het voordeel hiervan is
dat u snel bij hen terecht kunt. Bel voor het
maken van een afspraak tussen 08:00
en 10:30 u met de praktijk op telefoonnummer 0546 - 57 12 52.

Huisartsenpraktijk de Korenaar
drs. M. Oosterhuis, huisarts
Almelosestraat 46a
7642 GP Wierden

Openingstijden praktijk
Iedere werkdag		
Lunchpauze			

08:00 - 17:00 u
12:30 - 13:30 u

Werkoverleg vindt meestal plaats tussen
10:30 en 11:30 u. In dit uur kunt u een
antwoordapparaat verwachten.

CHPA
Buiten de openingstijden kunt u altijd terecht
bij de Centrale Huisartsen Post Almelo (CHPA).
U kunt de CHPA bereiken op telefoonnummer
088 - 588 05 88. U dient ten allen tijde te bellen,
ook bij spoedgevallen. Houdt u de
verzekeringsgegevens bij de hand.
Het adres van de CHPA is:
Windmolen 12a
7609 NN Almelo

Bij levensbedreigende situaties

Bel 112

Afspraak consult
Voor het maken van een afspraak voor
een consult bij de huisarts kunt u tussen
08:00 en 10:30 u bellen met de assistente,
0546 - 57 12 52.
Per afspraak kan in principe één hulpvraag
behandeld worden. Om zo goed mogelijk de
afspraken te plannen zal de assistente aan u
vragen waarvoor u een afspraak wilt maken.
Er wordt 10 minuten gereserveerd, als u meer
tijd nodig heeft wilt u dit dan aangeven

Aanvragen huisbezoek
Als u om medische redenen niet in staat bent
om naar de praktijk te komen, kunt u een
huisbezoek / visite aanvragen. Visites worden
tussen 11.30 en 13.30 u gereden.
Voor het aanvragen van een visite belt u
tussen 08.00 en 10.30 u.

Handelingen assistentes
De assistentes zijn onder andere
gekwalificeerd voor het uitvoeren van
de volgende handelingen:
■		 suiker- en bloedgehalte metingen
■		 injecties
■		 urineonderzoek
■		 wondverzorging
■		 hechtingen verwijderen
■		 oren uitspuiten
■		 uitstrijkjes maken
■		 bloeddrukmetingen
■		 wratten aanstippen

Wrattenspreekuur
Één keer per vier weken is er stikstof in de
praktijk. Voor het aanstippen van de
wratten dient u een afspraak te maken.
De data waarop er stikstof aanwezig is,
staan vermeld op de website
www.huisartsenpraktijkdekorenaar.nl.

Urineonderzoek
Wanneer u vermoed dat u een blaasontsteking heeft, dan kunt u uw urine laten
controleren. U kunt ’s morgens voor 10.30
uur urine inleveren, bij voorkeur de eerste
ochtend-urine (deze mag max. 1,5 uur in de
koelkast bewaard worden). Voor de uitslag
kunt u ’s middags na 13:30 u terugbellen.

