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Openingstijden
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

8:00 uur - 17:00 uur
8:00 uur - 13:00 uur
8:00 uur - 17:00 uur
8:00 uur - 17:00 uur
8:00 uur - 17:00 uur

Elke dinsdag na 13:00 uur wordt er voor spoedgevallen waargenomen door huisartsenpraktijk
Aarle-Rixtel. Tel. 0492-381253.
In vakantieperiodes zijn er gewijzigde openingstijden. Met de huisartsen in Lieshout en AarleRixtel hebben we de regeling getroffen dat alle
praktijken tot 13:00 uur geopend zijn. ’s Middags
is altijd één van de praktijken geopend. Dit wordt
vermeld op de praktijk en via de telefoon.

Huisarts in opleiding
• op alle ochtenden en maandag-, woensdagen donderdagmiddag is er spreekuur op
afspraak. Bel tijdig voor het maken van een
afspraak.
• voor vragen die telefonisch beantwoord
kunnen worden, belt u ’s morgens de praktijk.
Indien de assistente u niet kan helpen, wordt
u later op de dag teruggebeld.
• De assistente kan vragen naar de reden van
uw consult, ivm de agendaplanning.

Visites
Indien het om medische redenen niet lukt om naar
de praktijk te komen, kunt u een visite aanvragen.
Graag vóór 10:00 uur bellen.

Telefonische bereikbaarheid

Recepten

Wij zijn dagelijks van 8:00 uur tot 17:00 uur
telefonisch bereikbaar (m.u.v. dinsdagmiddag).
U krijgt een keuzemenu te horen;
• kies 1 voor spoed
• kies 2 voor herhaalrecepten
• kies 3 voor het spreken van een assistente

Herhaalrecepten kunt u inspreken op de
receptenlijn. Daarvoor belt u de praktijk en
toetst u 2. Als u vóór 13.00 uur bestelt, kunt u de
medicijnen de volgende werkdag na 11.00 uur
ophalen in de apotheek. Voor andere vragen over
recepten, kunt u met de assistente overleggen.

Echter op momenten van pauze of overleg,
is de assistente (keuze 3) tijdelijk niet bereikbaar.

Assistentenspreekuur

Spoed
Alleen voor spoedgevallen toetst u 1.
Voor directe hulp bij verwonding, kunt u altijd
bij de praktijk terecht. Indien mogelijk vooraf
even bellen, zodat we rekening kunnen houden
met uw komst.

Spreekuur
• dagelijks is er een inloopspreekuur tot
9:00 uur, alleen voor korte medische vragen.
U hoeft hiervoor geen afspraak te maken.

Op afspraak kunt u bij de assistenten
terecht voor o.a. het uitspuiten van oren,
urinecontroles, diverse injecties, controle van
de bloeddruk, hartfilmpjes, wratten aanstippen,
longfunctietesten en uitstrijkjes. Alle assistenten
zijn medisch geschoold en hebben een
beroepsgeheim.

Centrale Huisartsenpost
Voor spoedgevallen in de avond, de nacht, het
weekend en op feestdagen kunt u terecht bij de
spoedpost in het Elkerliek Ziekenhuis te Helmond.
Bel altijd eerst 088-8765151

In samenwerking met het Nijmeegs Universitair
Huisartsen Instituut werkt regelmatig een huisarts
in opleiding in onze praktijk. Dit is een bevoegd arts,
die een driejarige specialisatie volgt tot huisarts.

Praktijkondersteuning
In de praktijk zijn praktijkondersteuners Somatiek
werkzaam. Zij begeleiden in samenspraak met de
huisarts patiënten met chronische aandoeningen
zoals diabetes, hoge bloeddruk en longziekten.
Tevens is er een praktijkondersteuner GGZ
werkzaam. Deze ondersteunt en begeleidt
patiënten met psychische klachten.

Medische verklaringen
Wij krijgen regelmatig het verzoek om medische
verklaringen te schrijven voor school, vakantie,
werkgever etc. Een huisarts mag echter geen
verklaring afgeven voor zijn of haar eigen patiënten.
U kunt zelf informatie geven aan de betreffende
instantie. Neemt deze hier geen genoegen mee, dan
moet deze zelf een onafhankelijk arts inschakelen.

Reizigersadvisering
U kunt bij de praktijk terecht voor reisadvies. Dokter
Rechters is gecertificeerd reizigersgeneeskundige.
Voor informatie zie website of vraag de assistente.

Bloedafname
U kunt voor bloedafname niet op de praktijk
terecht. Voor een overzicht van bloedafnamelocaties in de regio kijk op:
www.elkerliek.nl/bloedprikken.

Klachten
Bent u ergens ontevreden over, bespreek dit
gerust met ons. Onze klachtenregeling vindt u op
de website.

