PRAKTIJKFOLDER
ACC Broen en RAG Theunissen
Dorpsstraat 14
6074 GC Melick

Telefoon: 0475 -52606
Spoedgevallen toets 1
Herhaalrecepten toets 2

Openingstijden
De praktijk is iedere werkdag geopend
van 8.00 uur tot 17.00 uur.
Tussen 12.30 en 14.00 uur is de praktijk
alleen bereikbaar voor spoedgevallen.

Recepten
Voor het aanvragen van herhaalrecepten
belt u bij voorkeur de receptenlijn. Na
het gewone praktijknummer 532606
kiest u optie 2. Deze optie is 24 uur per
dag te gebruiken. Indien u liever bij de
assistente bestelt kan dat ook nog
steeds, graag tussen 8.30 en 11.00 uur.

Artsen
Dhr. T. Broen: maandag,
dinsdagochtend, woensdag en
donderdag
Dhr. R. Theunissen: maandag, dinsdag,
donderdag en vrijdag
Mevr. N. Zielstra : maandagochtend,
woensdagochtend en vrijdagochtend
Huisarts in opleiding: maandag,
woensdag, donderdag en vrijdag
Spreekuren, uitsluitend op afspraak
elke werkdag van 8.00 tot 12.30 uur.
Spoedgevallen
Op werkdagen kunt u voor
spoedgevallen het praktijknummer
bellen 0475-532606, daarna kiest u voor
optie 1. Onterecht gebruik van deze
spoedlijn wordt niet gehonoreerd.
's Avonds, ’s nachts en in het weekend
belt u de huisartsenpost in Roermond,
tel: 0475-771771
het adres is: Nassaustraat 79, 6043 EB
Roermond
Bij een levensbedreigende situatie
belt u 112

Afspraken
Voor het maken van een
spreekuurafspraak kunt u bellen van
8.00 tot 11.00 uur
Bij het maken van een afspraak zal de
assistente vragen naar de reden van uw
consult. Ze is daartoe opgeleid en doet
dat om zo goed mogelijk een inschatting
te maken van de aard en
spoedeisendheid van uw klachten. De
assistente is (net als de huisarts)
verplicht om vertrouwelijk met uw
informatie om te gaan.
Wilt u een afspraak voor dezelfde dag,
bel dan zo vroeg mogelijk die dag.
Al u ruim op tijd belt voor een afspraak
die niet dringend zijn , kunnen we beter
rekening houden met uw wensen
betreffende dag en tijdstip.
Wanneer u een voorkeur aangeeft voor
het spreekuur van een bepaalde arts,
houden wij daar rekening mee.
Wanneer bij die arts geen vrije plekken
meer zijn, zal u een afspraak bij een
andere arts aangeboden worden.
Telefonisch consult
In onze praktijk bestaat de mogelijkheid
om telefonisch te overleggen met de
huisarts. U kunt een afspraak maken
voor het terugbelspreekuur. Uiteraard
kunt u uw vraag ook voorleggen aan de
assistente, zodat zij met de huisarts kan
overleggen.

Visites
Huisbezoeken dient u aan te vragen
tussen 8.00 en 10.30 uur. Er zal in
eerste instantie gevraagd worden of het
mogelijk is om naar de praktijk te
komen. De onderzoeks- en
behandelfaciliteiten in de praktijk zijn
beter dan bij de patiënt thuis.
Assistentes
Chantal, Margot en Quinta
Bij de assistentes kunt u terecht voor het
maken van afspraken, bestellen van
(herhaal)recepten en verwijskaarten.
Andere activiteiten zijn o.a. het zetten
van injecties, geven van medisch advies
bij minder ernstige klachten,
urineonderzoek, bloeddrukmeting,
glucosemeting, longfunctie onderzoek en
het maken van hartfilmpjes.
In toenemende mate hebben de
assistentes een eigen spreekuur op
diverse dagdelen.
Praktijkverpleegkundige
Lilian vd Vorst
Onze praktijkverpleegkundige, ook wel
POH (praktijkondersteuning) genoemd,
is o.a. opgeleid in het begeleiden van
suiker- en longpatiënten en het
analyseren en verminderen van
risicofactoren voor hart- en vaatziekten
(denk aan hulp bij stoppen met roken).
Zij heeft haar eigen spreekuren op
dinsdag, woensdag en vrijdag.
Stikstofbehandeling
Door de assistentes worden wratten en
soms ook andere huidafwijkingen
behandeld met vloeibare stikstof.
U kunt hiervoor een afspraak maken op
het assistente spreekuur.
Indien u twijfelt of het wel of niet een
wrat betreft, maak dan eerst een
afspraak op het gewone spreekuur van
de huisarts.
Huisarts in opleiding
Sinds maart 2006 is onze praktijk een
huisartsopleidingspraktijk. Vanuit de
vakgroep huisartsgeneeskunde van de
Universiteit Maastricht zijn regelmatig
huisartsen in opleiding, voor de duur van
1 jaar bij ons werkzaam. Het zijn
basisartsen die veelal de nodige
werkervaring hebben, maar louter nog
hun huisartsenregistratie moeten

behalen. Zij zijn dus bevoegd om
volledig zelfstandig spreekuur te doen.
Psychische hulp
Voor mensen met psychische klachten
zijn in onze praktijk 2 hulpverleners
POH-GGZ (Praktijkondersteuning voor
geestelijke gezondheid) werkzaam;
Dennis Jansen en Margo Korpel. Een
afspraak maken kan via de assistentes.
Spreekuren vinden plaats op dinsdag en
vrijdag.
Keuringen
U kunt bij ons ook terecht voor rijbewijssport- en verzekeringskeuringen.
Vaak zijn hier kosten aan verbonden die
niet door de zorgverzekering vergoed
worden. Voor de voorwaarden en het
maken van een afspraak kunt u zich
melden bij onze assistentes
Reizigersadvies
Onze praktijk is een door het LCR
gecertificeerde praktijk waar u terecht
kunt voor reizigersadvies; advies over
voorkomende gezondheidsgevaren,
vaccinaties tegen lokaal voorkomende
ziektes, malaria profylaxe etc. Neem 6
weken voor uw reis contact op met onze
assistente. N.a.v. een uitgebreid
anamneseformulier geven wij een advies
op maat.
Bloed prikken
Op maandag- en donderdagochtend kunt
u tussen 8.30 en 10.00 uur terecht voor
bloedafname. Vanwege beperkte
capaciteit prikken wij alleen op
afspraak. Behalve de aanvragen van de
huisarts kunnen ook de aanvragen van
een specialist bij ons geprikt worden,
mits wij van te voren een aanvraagformulier hebben gekregen.

