Handige telefoonnummers
Huisartsenpost
Bij levensbedreigende situaties na 17.00 uur, in
het weekend en op feestdagen kunt u een arts
bereiken via:

Amer 21
3232 HA Brielle

www.huisartsengroepbrielle.nl

Praktijkinformatie
Spoedlijn: 0181 - 893311

Huisartsen
Huisartsenpost Spijkenisse
Ruwaard van Puttenweg 500
3201 GZ Spijkenisse
0181 - 627055

G.J. van den Heuvel

0181 - 893300

A.P.J.M. van den Hurk

0181 - 893305

D.G. Uyterlinden

0181 - 893310

V.A.G. de Wolff / L. Boersma

0181 - 893315

Overige telefoonnummers
Alarmnummer
Apotheek

112
0181 - 89 33 33

Ziekenhuizen
Spijkenisse Medisch Centrum
- Receptie:
- Afsprakenbureau:
Van Weel-Bethesda ziekenhuis
- Receptie:
- Afsprakenbureau:
Albert Schweitzerziekenhuis
Ikazia Ziekenhuis
Maasstad Ziekenhuis
Erasmus MC Ziekenhuis
Oogziekenhuis
Havenziekenhuis

0181 - 65 88 88
0181 – 65 83 33
0187 - 60 73 00
0187 - 60 23 55
078 - 654 11 11
010 - 297 50 00
010 - 291 19 11
010 - 704 07 04
010 - 401 77 77
010 - 404 33 00

Praktijkondersteuners somatiek
Margaret van den Berg
Jose Dudink
Hanneke van Eldik
Mariska Paterson
Karin Hogerheijde

Praktijkondersteuners GGZ
Mariska Vermeulen
Martijn de Groot
Astrid Renshoff
Nathalie Snijkers (Jeugd & Gezin)

Welkom in onze praktijk
Van harte welkom in onze praktijk Huisartsengroep
Brielle. In deze folder informeren wij u over de
werkwijze van Huisartsengroep Brielle en bieden
wij u alle benodigde informatie over onze
huisartsenpraktijk(en) aan. Lees de folder
aandachtig door en bewaar deze op een praktische
plaats. Kijk ook eens op onze website:
www.huisartsengroepbrielle.nl
Levensbedreigende situaties
Bij levensbedreigende situaties tussen 8.00 uur en
17.00 uur belt u onze spoedlijn: 0181-893311
of toets 1 wanneer u het praktijknummer belt.

EHBO
Voor eerste hulp (ongevallen, open wonden,
kneuzingen, breuken, brandwonden, snijwonden
etc.) kunt u altijd direct bij ons terecht. Als u van
tevoren belt of laat bellen, houdt de huisarts
rekening met uw komst.
Bereikbaarheid
De praktijk is geopend op werkdagen van 8.00 uur
tot 17.00 uur. Telefonisch zijn wij iedere dag
bereikbaar tussen 8.00 en 10.30 uur en tussen
13.00 en 17.00 uur.
Gedurende onze openingstijden (8.00 – 17.00) zijn
er altijd 1 of 2 assistenten aanwezig aan de balie
voor vragen of overige zaken die u wilt regelen.
Wij zijn telefonisch niet bereikbaar tussen
10.30 - 13.00 uur. Op dit tijdstip zijn wij uitsluitend
bereikbaar voor levensbedreigende situaties.
U kunt ons dan bereiken via de spoedlijn.

Assistentenspreekuur
Bij de assistente kunt u terecht voor handelingen
zoals wondverzorging, verwijderen van hechtingen,
injecties, oren uitspuiten, uitstrijkjes voor het
bevolkingsonderzoek, aanstippen van wratten en
voor een hartfilmpje. Voor deze verrichtingen belt
u van tevoren voor een afspraak.
Spreekuurondersteuners Huisartsenzorg (SOH)
Twee van onze doktersassistenten zijn opgeleid als
Spreekuurondersteuners Huisartsenzorg. Zij
kunnen verschillende klachten zelfstandig
behandelen en ondersteunen op deze manier de
huisarts in hun zorgverlening. U kunt bij hen
terecht met klachten zoals keelpijn, (brand)wonden,
een enkelverzwikking, een tekenbeet en een tand
door de lip.
Praktijkondersteuners somatiek
De praktijkondersteuner somatiek levert onder
supervisie van de huisarts zorg aan patiënten met
chronische aandoeningen zoals diabetes mellitus,
hart- en vaatziekten, astma/COPD en ouderenzorg.
Zij houdt daartoe apart spreekuur.
Praktijkondersteuners GGZ
De praktijkondersteuner GGZ ondersteunt de
huisarts bij de screening en eventuele begeleiding
van patiënten met psychische, sociale en/of
werkgerelateerde problematiek. Deze heeft een
goed overzicht van de hulpverlening die op het
gebied van geestelijke gezondheidszorg in de regio
aangeboden wordt en kan daardoor zorgen voor
een doorverwijzing indien langdurige behandeling
nodig is.

Spreekuur, advies en uitslagen
Wilt u een afspraak maken? Dit doet u bij voorkeur
tussen:
08.00 uur tot 10.30 uur
Wilt u uitslagen opvragen? Dit doet u bij voorkeur
tussen:
14.00 uur tot 15.00 uur
De spreekuren vinden uitsluitend plaats volgens
afspraak.
De assistente vraagt uw naam en geboortedatum
en de reden van het consult. Dit laatste is van
praktisch nut voor het indelen van het spreekuur.
Huisbezoek
Indien uw gezondheid het niet toelaat om zelf naar
het spreekuur te komen, kunt u een bezoek aan
huis aanvragen via het praktijknummer. Omdat in
onze praktijk betere onderzoeksmogelijkheden en
faciliteiten zijn, heeft een consult in de praktijk de
voorkeur boven een visite. Huisbezoeken kunnen
de gehele dag plaats vinden.
Herhaalrecepten
Herhaalrecepten kunt u bestellen op onze website
via MijnGezondheid.net.
U kunt uw herhaalmedicatie ook via de
herhaalservice laten verzorgen. Met deze service
zorgen de huisartsen en de apotheek er gezamenlijk
voor dat u altijd voldoende medicatie in huis heeft.
Heeft u interesse in de herhaalservice? Voor meer
informatie kunt u terecht bij de assistente(s) aan de
balie of bij de apotheek.

