De eerste week van de maand is vloeibare stikstof
beschikbaar voor de behandeling van o.a. wratten.
U kunt hiervoor een afspraak maken bij de assistentes.

Wratten

Verwijsbrieven voor specialisten krijgt u mee
op het spreekuur of haalt u later af bij de assistente. Wanneer de arts een spoedig consult bij
de specialist nodig vindt, zal hij/zij zelf de afspraak
maken. In alle andere gevallen moet u dit zelf doen
met inachtneming van de gebruikelijke wachttijden.
Voor fysiotherapie is sinds 1 januari 2006 geen
verwijsbrief meer nodig. Bij twijfel over de aard van
uw klachten kunt u natuurlijk altijd eerst uw huisarts
raadplegen.

Verwijzingen

Bij het vermoeden van een blaasontsteking kunt u
urine voor onderzoek inleveren op de praktijk. Het
meest geschikt is ochtendurine, waarbij u zich eerst
heeft gewassen (zonder zeep), de eerste urine uitplast in het toilet en vervolgens een kleine hoeveelheid opvangt. De opgevangen urine moet in de koelkast worden bewaard totdat u deze inlevert op de
praktijk. Na 13.30 uur kunt u bellen voor de uitslag.

Urinecontrole

Wilt u na ontvangst van een uitnodiging contact
opnemen met de praktijk voor een afspraak.
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Wij proberen u zo goed mogelijk van dienst te zijn bij uw
gezondsheidsvragen en -problemen. Heeft u desondanks
klachten over de huisarts of de assistente, dan vernemen
wij dit graag van u om onze zorg in de toekomst te kunnen
verbeteren. Bent u niet tevreden over de afhandeling van uw
klacht, dan kunt u contact opnemen met:
Klachtencommissie Huisartsen Stedendriehoek,
Lovinklaan 1,
6821 HX Arnhem
Tel. 026 - 3552148
Fax. 026 - 3552149
kdriessen@archiatroszorg.nl
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De praktijkondersteuners doen, onder supervisie van
de huisartsen, een groot deel van de controles
bij patiënten met hoge bloeddruk, suikerziekte en
longaandoeningen (astma/COPD).
Ook kunt u bij hen terecht voor informatie over en
begeleiding bij het stoppen met roken.

Spreekuren praktijkondersteuners

Bij de assistentes kunt u een afspraak maken voor:
• Bloeddruk meten
• Bloedsuikercontrole
• Bepaling van lengte en gewicht
• Oren uitspuiten
• Wondcontrole/verbinden
• Injecties
• Uitstrijkjes
• ECG maken
• Gehoortest (audiogram)
• Wrattenbehandeling met vloeibare stikstof

Spreekuren assistentes

Spreekuren uitsluitend volgens afspraak.

Vrouwen tussen de 30 en 60 jaar krijgen elke 5 jaar
een oproep voor een uitstrijkje. De uitstrijkjes
worden in principe gemaakt door de assistentes.

Uitstrijkjes bevolkingsonderzoek

U moet voor uitslagen zelf bellen tussen 08.00 en
12.00 uur. Daarbij geldt de volgende richtlijn:
uitslagen van bloedonderzoek zijn meestal na
1-2 dagen bekend, röntgenuitslagen na ongeveer
3 dagen en kweekuitslagen na 1-2 weken.

Uitslagen van laboratorium- en röntgenonderzoek

Herhaalmedicatie kunt u als volgt bestellen:
• Telefonisch op 0573 - 453811 door het inspreken
van het antwoordapparaat van de receptenlijn.
• Door het deponeren van de uitgeknipte en
gebundelde etiketten van de medicijndoosjes in
de receptenbus bij de ingang van de praktijk.
• Telefonisch via de genoemde praktijknummers.
Als u voor 11:00 uur bestelt, liggen de medicijnen na
2 werkdagen vanaf 13.30 uur klaar bij uw apotheek.

Herhaalmedicatie

U kunt een afspraak maken voor het spreekuur of
een visite tussen 08.00 en 10.30 uur. Als u meer
problemen wilt bespreken of behoefte denkt te
hebben aan een langer gesprek stellen wij het op
prijs dat u dit bij het maken van de afspraak kenbaar
maakt aan de assistente.
Voor telefonisch overleg met de huisarts, praktijkondersteuner of assistente belt u bij voorkeur tussen
08.00 en 12.00 uur. De huisarts zal u dan op een
nader af te spreken moment terugbellen.

Werkdagen van 08.00 - 17.00 uur
Lunchpauze van 12.30 - 13.30 uur.
Tijdens de lunchpauze is de praktijk alleen voor
spoedeisende gevallen bereikbaar op nummer
0573 - 454545.
Buiten openingstijden kunt u voor spoedeisende
gevallen een beroep doen op de Regionale
Huisartsenposten te Zutphen of Winterswijk.

Spreekuren artsen

Afspraak maken

Openingstijden

