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Weekendwacht: van vrijdag 19u tem maandag 8u via centrale nummer 02 466 31 91

Psycholoog :

.
Consultaties

Weekendwacht

De raadplegingen gebeuren enkel na afspraak.

Tijdens het weekend en op feestdagen wordt de wachtdienst

Haio

Kom tijdig op uw afspraak. Komt u met meer dan één per-

door de huisartsen van de regio verzorgd. En dit van vrijdag-

Onze praktijk is een officiële opleidingsplaats voor een HAIO

soon, vraag dan ook meerdere afspraken. Kijk vooraf welke

avond 19 u tem maandagochtend 8u via het centrale nummer :

(Huisarts in Opleiding). Een HAIO bezit het diploma van arts,

chronische medicatie u nodig heeft, zo kan uw arts u vol-

02/466.31.91.

maar moet nog 2 jaar specialiseren in de huisartsgeneeskunde.

doende voorschrijven. Bent u verhinderd, laat het ons dan

U wordt rechtstreeks met de dokter van wacht verbonden.

Vanaf september 2016 tem augustus 2017 zal Dr Astrid Collas

24u op voorhand weten. Iemand anders kan dan uw plaats

Hij/zij brengt na de wacht verslag uit bij ons. Zo blijft uw dossier

het laatste jaar van haar opleiding in onze praktijk volbrengen.

innemen. Gelieve zo mogelijk uw GSM in stille modus te

volledig!
Het Secretariaat

zetten.
Weekwacht

Onze 2 praktijkassistenten staan in voor het medisch

Afspraken maken

Tijdens de weekavonden wordt de wachtdienst door de huis-

secretariaat. Bij hen kan u terecht om afspraken te maken en

Dit kan zowel via onze website, smartphone of telefonisch.

artsen van de regio verzorgd. En dit elke avond vanaf 19u tem

met vragen en inlichtingen. Gelieve u bij elk bezoek aan te

Vermeld de naam en voornaam van diegene waarvoor u

8u de volgende morgen via het centrale nummer :

melden aan het secretariaat met ID-kaart.

een afspraak maakt, vermeld ook of het om een speciaal

02/466.31.91.

onderzoek gaat (sportonderzoek, wegname van huid-

U wordt rechtstreeks met de dokter van wacht verbonden.

gezwelletje, gynaecologisch onderzoek , ...). Bij het maken

Hij/zij brengt na de wacht verslag uit bij ons. Zo blijft uw dossier

van een afspraak zal de assistente vragen naar de reden

volledig!

van uw contact. Ze is hiertoe opgeleid en vraagt dit om zo
goed mogelijk een inschatting te maken van de aard en

Globaal Medisch Dossier

spoedeisendheid van uw eventuele klachten. De assistente

Alle medische gegevens zijn opgeslagen in een centraal Globaal

is (net als de huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw

Medisch Dossier (=GMD).

informatie om te gaan.

Dit kan door elke arts van de praktijk geraadpleegd worden en
zorgt zo voor de continuïteit van de medische zorgen. Verslagen

Huisbezoeken

van specialisten, laboresultaten en informatie van andere on-

Huisbezoeken zijn bedoeld voor patiënten die zich niet of

derzoeken nemen we in het dossier op.

moeilijk kunnen verplaatsen : hoogbejaarden, ernstig zie-

Op deze manier hebben we een volledig overzicht van alle dos-

ken, mensen die niet vervoerd kunnen worden. Kom

siergegevens wat noodzakelijk is voor een goede medische be-

zoveel mogelijk zelf naar de raadpleging. Uw dokter

geleiding.

heeft daar meer mogelijkheden om u goed te helpen. Ver-

Met het GMD geniet u van een vermindering van 30% op het

meld bij uw aanvraag steeds uw naam, adres en reden van

remgeld van alle consultaties.

het bezoek en vraag uw huisbezoek aan tussen 8 en 10 u.

Openingsuren secretariaat
8.00—12.00
&
16.00-18.00
Tel 02/463.31.12. of
info@doktoor.be

