Spoed

Afwezigheid tijdens vakantie

Verkeert u of iemand anders in een
levensbedreigende situatie bel dan direct 112

- Op de site www.metrum.info staan onze vakanties,
nascholingen en andere afwezigheid vermeld.
Tijdens onze afwezigheid wordt er waargenomen
door Dr. J.W.P. van Nieuwaal, Dr. J.C. Klokkenburg,
Dr. L.J. van Eijk of Dr. F. Quispel.

- Mocht het praktijknummer in gesprek zijn en zit u
met een spoedeisend probleem, dan kunt u overdag
het spoednummer van de praktijk bellen. Dit is
0186-229595, u kiest dan voor optie 1. Wij
verzoeken u vriendelijk dit nummer uitsluitend voor
spoedgevallen te gebruiken als onze praktijk echt
niet bereikbaar is.
- Voor eerste hulp (wonden/kneuzingen/breuken/
verbranding) kunt u direct in de praktijk terecht. Laat
ons wel even weten dat u er aan komt zodat er
rekening gehouden kan worden met uw komst.
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- Buiten kantooruren kunt u voor spoedeisende hulp
de huisartsenpost in Klaaswaal bellen. Zij zijn
bereikbaar via 0186-576660.

- Als u het praktijknummer belt krijgt u via de
letterverdeling te horen bij wie u zich kunt melden.
- Herhaalrecepten tijdens onze vakanties kunt u
inspreken op het herhaalrecepten nummer van de
dokter waar u op dat moment onder valt.
J.W.P. van Nieuwaal 0186-617999
J.C. Klokkenburg 0186-619173
L.J. van Eijk 0186-629060
F. Quispel 0186-630200
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Praktijkinformatie

Herhaalrecepten

Visites

In de praktijk zijn werkzaam:
M.D. Snoodijk, huisarts en praktijkhouder

- Herhaalrecepten kunt u telefonisch 24 uur per dag
inspreken op onze receptenlijn. Hiervoor belt u ons
gewone nummer en maakt u de keuze voor
herhaalrecept. Ook kunt u digitaal u herhaalrecept
indienen via www.mijngezondheid.net of via de
MedGemak app.

- Een huisbezoek moet u van te voren aanvragen bij de
assistente. Zij maakt een afspraak voor u in de agenda
van de huisarts. Voor het aanvragen van huisbezoeken
gelden geen vaste tijden. U maakt het ons wel
gemakkelijk door dit zo vroeg mogelijk in de ochtend te
doen. Uw huisarts kunt u dan doorgaans in de loop van
de middag verwachten.

Bereikbaarheid
- De praktijk is op werkdagen te bereiken van
08.00-17.00 uur op telefoonnummer 0186-229595
- Dokter Snoodijk is op dinsdag, woensdag en
donderdag aanwezig. Op maandag en vrijdag wordt u
automatisch doorverbonden met de waarnemende
praktijk. Dringende zaken die niet kunnen wachten
totdat dokter Snoodijk op dinsdag weer aanwezig is,
zullen worden afgehandeld door de waarnemende
praktijk.
- Voor het maken van een afspraak belt u bij voorkeur
tussen 08.00-12.00 uur.
- Wij verzoeken u vriendelijk om het aantal klachten
per consult te beperken tot 1 en anders om een
dubbele afspraak te vragen bij de assistente.
- Annuleren van afspraken is geen probleem, maar
wacht u hiermee a.u.b. niet tot het laatste moment.
- Tussen 10.00-10.30 uur en 12.30-13.30 uur zijn wij
telefonisch enkel voor spoed bereikbaar i.v.m. pauze
en werkoverleg.
- In onze praktijk bestaat de mogelijkheid om online
een afspraak te maken en/of een e-consult te doen.
Kijk voor de mogelijkheden op onze website,
www.metrum.info

Spreekuren
- Het spreekuur wordt gehouden op dinsdag, woensdag
en donderdag uitsluitend op afspraak van 08.00-12.00
uur. U maakt hiervoor een afspraak bij de assistente. Het
kan zijn dat de assistente informeert naar de aard van de
klacht, omdat sommige vragen namelijk telefonisch
beantwoord kunnen worden en andere klachten
behandeld kunnen worden door de assistente op haar
eigen spreekuur.
- Op het assistente spreekuur kunt u terecht voor o.a.
uitstrijkjes, bloeddrukcontroles, wondverzorging, het
geven van injecties, het verwijderen van hechtingen of
het uitspuiten van uw oren.
- ’s Middags kunt u terecht op afspraak voor kleine
chirurgische ingrepen, het plaatsen van een spiraal
enzovoorts.
- Tevens wordt er spreekuur gedaan door de
praktijkondersteuner. Zij is speciaal opgeleid in het
behandelen van patiënten met bijvoorbeeld astma of
COPD, diabetes of hart- en vaatziekten.

- Wij verzoeken u om indien mogelijk naar de praktijk te
komen, in de praktijk hebben wij veel meer faciliteiten
om u te onderzoeken en te behandelen.

