Praktijkfolder huisartsen praktijk F. Quispel

Ons telefoonnummer:
Onze receptenlijn:
Onze spoedlijn:
Ons adres:

0186-630200, keuze 3 (u krijgt dan de assistente)
0186-630200, keuze 2
0186-620200, keuze 1
Debussyring 102, 3261 JA te Oud-Beijerland

Welkom bij huisartsenpraktijk F. Quispel. Huisarts Quispel is sinds 1998 gevestigd in
Oud-Beijerland: sinds 2005 werkt hij op de huidige locatie, Metrum geheten, samen met
3 andere huisartsen.
Praktijkuren en bereikbaarheid:
De praktijk is bereikbaar van 8.00 tot 17.00 uur. Op donderdag tot 12.30 uur.
Koffiepauze: tussen 10.00 en 10.30 uur.
Lunchpauze is van 12.30 tot 13.30 uur
0186-630200, keuze 2: Voor het aanvragen van herhaalrecepten, 24 uur per dag
bereikbaar. U spreekt het gewenste herhaalrecept in samen met uw gegevens en het
recept ligt de volgende werkdag na 15.00 uur klaar in uw apotheek.
0186-620202: Voor een spoedgeval indien de praktijk niet te bereiken is. Verkeert u in
een levensbedreigende situatie bel dan 112!
0186-619217: op donderdagmiddag van 12.30 uur tot 17.00 uur neemt dokter van Eijk
waar voor spoedgevallen
Spreekuur:
Het spreekuur wordt gehouden op iedere werkdag uitsluitend op afspraak van 8.00 tot
12.30 uur.
U maakt hiervoor een afspraak bij de assistente. Vertel kort aan haar waarom u een
afspraak wilt maken. Sommige vragen kunnen namelijk telefonisch beantwoord worden.
Andere klachten kan de assistente behandelen op haar eigen spreekuur.
Meer en meer worden we geconfronteerd met meerdere vragen tijdens een consult.
Meerdere vragen zijn vaak niet te behappen door de huisarts, in 10 minuten tijd: indien
u meer dan 1 vraag heeft, graag dit aangeven bij de assistente, zodat zij meer tijd voor
u reserveert.
's Middags kunt u op afspraak terecht voor kleine chirurgische ingrepen, het plaatsen
van een spiraal e.d., maar ook voor langere gesprekken (over psychische en/of sociale
problemen). De assistente heeft ook spreekuur voor bijv. wratten aanstippen, bloeddruk
meten, hechtingen verwijderen, oren uitspuiten, uitstrijkjes maken, injecties geven, etc.:
gelieve hiervoor telefonisch een afspraak te maken indien dit gewenst is.
Belt u tijdig als een afspraak niet door kan gaan.
Visite:
Indien u de huisarts wilt raadplegen doch niet in staat bent om op de praktijk te komen,
dan kunt u een visite aanvragen (liefst tussen 8.00 en 10.00 uur).
De assistente zal bij een visite-aanvraag vragen naar de reden waarom u niet naar de
praktijk kunt komen. Beschouw dit niet als onwil. De huisarts verricht immers bij
voorkeur zijn werk in zijn praktijk, omdat hij daar al zijn apparatuur bij de hand heeft.
Voor alle duidelijkheid nog het volgende: koorts vormt wetenschappelijk geen beletsel

om naar de praktijk te komen, en het hebben van geen vervoer is strikt gezien geen
reden voor een visite.

