Aanvragen van consulten voor spreekuur
huisarts (van 8.30 t/m 12.00 uur):
Wegens drukte zal de assistente u, bij het
aanvragen van een consult, vragen waarvoor u
komt. De assistente kan dan inschatten of uw
klacht dusdanig spoed heeft dat u dezelfde dag nog
gezien moet worden of dat deze kan wachten tot
de volgende dag. Ik vraag u hiervoor begrip te
hebben.

1 Klacht per Consult !!
Mocht u meerdere klachten hebben, dan wordt u
verzocht dit aan de assistente kenbaar te maken.

Opvragen van uitslagen:

Doktersassistentes:

Uitslagen kunt u na 14.00 uur opvragen.

Bij de doktersassistentes kunt u de volgende
verrichtingen aanvragen:

Geboorte / Overlijden:
De huisarts vindt het wenselijk in geval van
geboorte, dan wel bij overlijden van een patiënt op
visite te komen. Indien u hier prijs op stelt dan
wordt u verzocht na geboorte / overlijden de
praktijk hiervan op de hoogte te stellen. De
assistente kan dan een afspraak voor bezoek met u
maken.

Herhaalrecepten:
Aanvragen telefonische consulten met
huisarts (van 8.30 t/m 12.00 uur):
U wordt na 16.00 uur terug gebeld door de
huisarts. U wordt verzocht een telefoonnummer op
te geven waarop u de gehele dag bereikbaar bent.

Aanvragen visite huisarts:
U dient voor 10.30 uur een visite aan te vragen.

Urine inleveren:
De (ochtend) urine voor 10.00 uur bij de assistente
in te leveren.

-

Bloeddruk metingen
Suiker (Glucose) laten bepalen
Wratten laten behandelen
Longfunctie onderzoek
Oren laten uitspuiten
Hartfilmpje
Injectie (bv. Reisvaccinatie)

De dokterassistentes houden een eigen spreekuur
voor controles van patiënten met
diabetes mellitus (suikerziekte) en/of hypertensie
(hoge bloeddruk). Zij werken onder supervisie van
de huisarts.

Herhaalrecepten kunt u op drie manieren
aanvragen:
1) Plaats uw lege medicijndoosje in de
hiervoor bestemde kist bij de ingang van
het gebouw.
2) Via keuzemenu van het algemene
praktijktelefoonnummer.
3) In de toekomst zal dit tevens via de website
mogelijk worden.
De volgende dag liggen de medicijnen bij uw
apotheek voor u klaar.
Nieuwe recepten kunt u na 16.00 uur bij de
apotheek afhalen, of eerder als u met het
uitgeschreven recept zelf naar de apotheek gaat.

Wet identificatie bij dienstverlening (WID)
Bij eerste afspraak op de nieuwe locatie graag uw
indentificatiebewijs met u meenemen. Dit in
verband met vernieuwde wetgeving .

Waarneming tijdens vakantie:
Dit is bedoeld voor SPOED-gevallen die NIET
kunnen wachten tot de praktijk weer geopend is.
Begint uw achternaam
met de letters A t/m K :
Drs. J.G. van Düsseldorp,
Tel: 0252 - 520251
Wilhelminastraat 1/A
2182 CA Hillegom
Begint uw achternaam
met de letters L t/m Z :
Drs. C.C. Dekker
Tel: 0252 - 515771
Deltahof 8
2181 EN Hillegom

Praktijkfolder Huisartspraktijk
Drs. P. Tubbergen:
Deltahof 14
2181 EN Hillegom
De praktijk is vanaf 08.30 uur telefonisch
bereikbaar !
Telefoon overdag:

0252 - 240260
Telefoonnummer voor SPOED-gevallen
tijdens kantooruren:

0252 - 240262
Telefoonnummer voor SPOED-gevallen
buiten kantooruren::

0252 - 240212
Doktersdienst Duin en Bollenstreek
Rijnsburgerweg 4b
2215 RA Voorhout
Website: www.praktijktubbergen.nl
Openingstijden:
maandag t/m vrijdag
08.00 – 12.30 uur
13.30 – 17.00 uur.

