praktijkinformatie

receptenlijn: 0168 - 32 36 38
Dit nummer is speciaal voor het aanvragen van
herhaalrecepten en 24 uur per dag bereikbaar.
De assistente verwerkt de aanvragen dagelijks
op een vast tijdstip.
Spreek duidelijk na de pieptoon in:
• uw naam en geboortedatum,
• naam van uw medicijnen zoals op het etiket,
• de naam van uw apotheek,
• of de medicijnen bezorgd moeten worden.
Medicijnen die voor 11.00 uur zijn aangevraagd
kunt u de volgende werkdag na 14.00 uur bij
uw apotheek ophalen. Via onze website kunt u
ook een herhaalrecept aanvragen.

Huisartsenpraktijk Tholos
Lindonk 153, 4761 NG Zevenbergen
www.huisartstholos.nl

telefoon: (0168) - 32 65 60

openingstijden:
maandag t/m vrijdag: 08.00 - 17.00
Voor het spreekuur moet u altijd vooraf
een afspraak maken.

vragen
Voor vragen naar aanleiding van deze patiëntenfolder, verwijzen wij u naar onze website:

www.huisartstholos.nl.

SPOED:
Tijdens praktijkuren (ma t/m vrij 8-17):

spoedlijn: (0168) - 32 64 75

locatie praktijk
De Meeren
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Na 17.00, ‘s nachts of in het weekend?
Neem dan contact op met:
Huisartsenpost Etten Leur
Bredaseweg 171, Etten Leur

huisartsenpost: (076) - 504 04 44
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LEVENSBEDREIGENDE SITUATIE?
Huisartsenpraktijk Tholos
Lindonk 153, Zevenbergen

Bel 112

Lindonk 153
4761 ng zevenbergen
praktijk: 0168 - 32 65 60
spoedlijn: 0168 - 32 64 75
receptenlijn: 0168 - 32 36 38
info@huisartstholos.nl
www.huisartstholos.nl

spreekuur

huisartsen

een gezicht bij

Al onze spreekuren zijn op afspraak.

U kunt terecht bij een van onze huisartsen.
Bij wie u een afspraak maakt, wordt samen met
u besproken. Dit is afhankelijk van de aard van
uw klacht en onze mogelijkheden.

Nieuwsgierig wie er binnen het team van Tholos
werken?
Wij stellen ons graag voor op:

Bellen
Belt u ‘s ochtends tussen 08.00 en 10.00 uur om
een afspraak te maken, kunt u meestal dezelfde
dag nog terecht. Bij het inplannen werken wij
met 1 klacht = 1 afspraak. Heeft u meer tijd
nodig? Geef dit dan aan bij de doktersassistente.
De doktersassistente vraagt uw klachten
altijd uit en op basis daarvan wordt bepaald op
welke manier u het beste geholpen wordt.
Online afspraken
Maakt u liever zelf online een afspraak, ga dan
naar onze site www.huisartstholos.nl.

visites

.
Visites kunt u aanvragen tussen 08.00 en 10.00
uur. Een huisbezoek is uitsluitend bedoeld voor
mensen die om medische redenen niet naar de
praktijk kunnen komen. Op de praktijk zijn er
betere mogelijkheden om u te onderzoeken.

telefonisch spreekuur
Er is geen apart telefonisch spreekuur. Heeft u
vragen, belt u de doktersassistente. Zij geeft u
advies of beantwoordt uw vragen. Mocht zij u
niet kunnen helpen of wilt u de huisarts zelf
spreken, wordt er een belafspraak gemaakt.

opvragen uitslagen en afspraken

praktijkverpleegkundigen
Binnen
de
praktijk
werken
aanvullend
opgeleide verpleegkundigen. De praktijkverpleegkundigen somatiek hebben eigen spreekuren voor diabeteszorg, ASTMA/COPD en
hart- en vaatziekten. Daarnaast verzorgen zij
het
“Stoppen
met
Roken”
en
het
“Ouderenzorg” programma.		
De praktijkverpleegkundige GGZ maakt het
mogelijk om snel en laagdrempelig aan de slag
te gaan met psychische en psychosociale
klachten.

doktersassistenten

www.huisartstholos.nl.
Zo heeft u een gezicht bij ons.

reizigersadvies
Wanneer u op reis gaat is het mogelijk om in de
praktijk gevaccineerd te worden. Wij zijn LCR
geaccrediteerd. Meer informatie vindt u op de
website of is op te vragen aan de balie.

klachten
Indien u opmerkingen of feedback heeft dan
horen wij dit graag. Heeft u een klacht dan kunt
u dit melden bij het onafhankelijke klachtenbureau waarvan de folder in de wachtkamer ligt.

De doktersassistenten zijn, naast hun telefonische
kwaliteiten, opgeleid om diverse medische
handelingen te verrichten. Ook zij zijn
gebonden aan het beroepsgeheim.
U kunt bij hen terecht met de meeste praktische
en medische vragen. Vaak kunnen zij uitleg en
advies geven, anders overleggen ze eerst met
de huisarts. U kunt bij hen ook terecht voor
urineonderzoek, zwangerschapstesten, oren
uitspuiten, wratten aanstippen, injecties, het
tapen van enkels en verbinden van wonden.

Na 10.30 uur is de praktijk bereikbaar voor het
opvragen van uitslagen en het maken van
planbare afspraken bij huisarts, praktijkverpleegkundigen en assistenten.
www.huisartstholos.nl

