Contactgegevens en openingstijden

Huisartspraktijk J.D.B.M. Verhoeff
Gezondheidscentrum Meerzicht Zoetermeer

Huisartspraktijk J.D.B.M. Verhoeff
Gezondheidscentrum Meerzicht
Uiterwaard 3/C
2716 VA Zoetermeer
+31 (0)79 – 321 3091
www.dokterverhoeff.nl
OPENINGSTIJDEN HUISARTSPRAKTIJK VERHOEFF
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

van 08:00 uur
van 08:00 uur
van 08:00 uur
van 08:00 uur
van 08:30 uur
gesloten
gesloten

tot 17:00 uur
tot 17:00 uur
tot 13:00 uur
tot 17:00 uur
tot 17:00 uur
Spreekuur uitsluitend op afspraak

In huisartspraktijk Verhoeff in de Zoetermeerse wijk Meerzicht werkt huisarts Verhoeff,
een waarnemend huisarts, drie doktersassistentes, vijf praktijkondersteuners en een
praktijkmanager als team nauw samen om u kwalitatieve medische zorg te bieden. Deze
folder bevat informatie over onze huisartspraktijk. Lees de folder aandachtig door en
bewaar hem op een vaste plaats.

Spreekuur huisarts

Uw huisarts heeft spreekuur uitsluitend
op afspraak. Bij het maken van een
afspraak voor een consult stelt de
assistente u een aantal vragen om zo de
ernst van de situatie en de termijn
waarop een afspraak noodzakelijk is
goed in te kunnen schatten. Net als uw
huisarts hebben onze assistentes ook
een beroepsgeheim.

Afspraak maken

Als u ons ’s ochtends voor 09.00 uur belt
voor een afspraak dan kunt u mogelijk
dezelfde dag nog bij de huisarts terecht.
Afhankelijk van de ernst en de aard van
uw klachten plannen wij een afspraak
voor u in.

Disclaimer en copyright
Deze folder is in opdracht van Huisartspraktijk J.D.B.M. Verhoeff gemaakt en uitgegeven. Alle informatie in deze folder is met grote
zorgvuldigheid samengesteld, desondanks kan het voorkomen dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is of druk- en of schrijffouten
bevat. Aan deze folder kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of
openbaar worden gemaakt zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. Versie: 1.1 uitgave februari 2020

Consult

Voor elk consult (afspraak) bij uw
huisarts is er 10 minuten voor u in de
agenda van uw huisarts gereserveerd.
Heeft u meer dan één klacht, komt u
met meerdere personen naar het
spreekuur of heeft u echt meer tijd
nodig voor uw afspraak? Geef dit dan bij
het maken van de afspraak door aan de
assistente, dan kunnen wij daar in onze
agenda rekening mee houden zodat u
tijdens uw consult bij uw huisarts
voldoende tijd heeft om uw medische
klachten te bespreken.

Bent u verhinderd?

Als u niet of niet tijdig op een consult
aanwezig kunt zijn wilt u dit dan uiterlijk
24 uur van te voren telefonisch
doorgeven aan onze assistente? Dan kan
zij op de tijd van uw afspraak een
andere patiënt inplannen. Bij
(herhaaldelijk) te laat of zelfs niet
verschijnen voor een afspraak zonder
bericht spreken wij u hierop aan of
sturen wij u een ‘no-show-factuur’.

Aanvraag visite

Voor een visite op dezelfde dag van
aanvraag kunt u tussen 08.00 uur en
09.00 uur bellen met de assistente.
Aanvragen voor visites worden altijd
met uw huisarts overlegd. Als u door
medische redenen aan huis gebonden
bent, kan uw huisarts op verzoek een
huisbezoek maken. Indien u zelf geen
vervoer naar de huisartspraktijk heeft is
dit voor de huisarts geen reden voor een
huisbezoek.

Medische zorg

Naast de standaard gezondheidszorg
aan patiënten zoals het aanstippen van
wratten, bloeddruk meten en oren
uitspuiten bieden wij ook aanvullende
zorg zoals het inbrengen van een spiraal
(anticonceptie), het verwijderen van
(moeder)vlekken en het injecteren van
pijnlijke gewrichten. Vragen of wensen
voor aanvullende medische zorg kunt u
met uw huisarts bespreken.

Wijziging in uw privésituatie

Geef een adreswijziging, een wijziging in
uw gezins- of privésituatie, een wijziging
in uw zorgverzekering of de overstap
naar een andere zorgverzekeraar tijdig
aan onze assistente door.

Spoedgeval

Wanneer er sprake is van een
spoedgeval kunt u direct onze praktijk
bellen +31 (0)79 – 321 3091 en als u in
het keuzemenu terechtkomt toets 1.
Gebruik deze toets alleen in geval van
spoed.

Spoedgeval buiten kantoortijden

Voor spoedgevallen buiten
kantoortijden en op weekend- en
feestdagen belt u met de Huisartsenpost
in Zoetermeer via telefoonnummer
+31 (0)79 – 343 1600.

Levensbedreigende situatie

Bij levensbedreigende situaties belt u
direct met telefoonnummer 112.

Zorgprogramma’s

Huisartspraktijk Verhoeff biedt een
zorgprogramma aan voor mensen met
chronische aandoeningen. Patiënten
met deze klachten of aandoeningen
hebben structurele zorg en
ondersteuning nodig om problemen op
korte en langere termijn zoveel mogelijk
te voorkomen. Daarom is het van groot
belang dat deze kwetsbare groep
patiënten met grote regelmaat op het
spreekuur van de huisarts en van de
praktijk-ondersteuner komt.
Kijk voor meer informatie ook op
www.zoetermeergezond.nl onder
ketenzorg.

Vergoedingen van zorg

Niet iedere zorgverzekeraar of zorgpolis
(budgetpolis) vergoed alle
behandelingen volledig of gedeeltelijk.
Let er daarom bij een verwijzing altijd op
dat uw zorgverzekering deze kosten
dekt.

Verwijzingen naar specialisten

Patiënten maken soms uit eigen
beweging een afspraak met een
specialist en vragen pas achteraf een
verwijzing aan de huisarts. De huisarts is
in dit geval niet verplicht om achteraf
alsnog een verwijzing voor deze
specialistische zorg uit te schrijven. De
specialist mag in dit geval wel zorg aan
de patiënt verlenen en kan de zorg
declareren bij de zorgverzekeraar.
Echter zonder verwijsbrief van de
huisarts komt de vergoeding van deze
behandeling volledig voor rekening van
de patiënt.
Uw huisarts beslist welk onderzoek er
nodig is en of er een medische ingreep
door uw huisarts of door een specialist
moet worden uitgevoerd.

Uw huisartspraktijk op internet

Actuele informatie over onze praktijk kunt
u vinden op www.dokterverhoeff.nl.

Mijngezondheid.net

Wij adviseren u gebruik te maken van
Mijngezondheid.net (MGn). U kunt daar
eenvoudig online de volgende zaken
regelen:
Online afspraak voor het spreekuur;
- Herhaalmedicatie bestellen;
- Uitslag laboratoriumonderzoeken;
- 24/7 inzage in uw medische dossier.
Wanneer u hier gebruik van wilt maken
dan kunt u zich hiervoor eenmalig
aanmelden via mijngezondheid.net.

Herhaalmedicatie telefonisch of
via assistente aanvragen

Ook kunt u uw herhaalmedicatie
telefonisch via de receptenlijn bestellen
of u kunt een briefje met daarop uw
persoonlijke gegevens en uw aanvraag
voor herhaalmedicatie of een lege
verpakking van de medicatie in het
bakje op de balie van de assistente
leggen.

Heeft u nog vragen?

Als u, na het lezen van deze folder, nog
vragen heeft dan kunt u contact met ons
opnemen. Onze contactgegevens staan
op de achterzijde van deze folder.

