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WRATTENSPREEKUUR
Elke donderdag van 15:30 tot 16:00 uur hebben 
wij een inloopspreekuur voor de behandeling van  
wratten.

WOENSDAGOCHTEND INLOOP 
SUIKER/BLOEDDRUK

Elke woensdagochtend tussen 8:00 en 8:45 uur kunt 
u zonder afspraak bij de assistente uw bloeddruk  
laten meten of uw nuchtere suiker laten bepalen.

ECG/LONGFUNCTIE/ 
TELEDERMATOLOGIE

In deze praktijk verrichten wij, op indicatie, een long-
functietest of wordt een hartfimpje (ECG) gemaakt). 
Ook beschikken wij over de mogelijkheid om foto’s 
van huidafwijkingen via beveiligde verbinding voor 
te leggen aan een dermatoloog vanTerGooi Zieken-
huizen.

STOPPEN MET ROKEN
Ook voor stoppen met roken kunt u bij ons terecht 
voor professionele ondersteuning door onze  
assistentes, die hier een specifieke opleiding voor 
hebben gevolgd.

POLYFARMACIE
Regelmatig checken wij medicatie met de apotheek 
bij patiënten die meer dan 5 soorten medicatie  
gebruiken of bij ouderen (polyfarmacie-overleg).

WEBSITE
Op www.huisartsenhoflaan.nl vindt u naast deze 
praktijkfolder ook andere nuttige gezondheids- 
informatie. Ook kunt u via onze website herhaal-  
recepten aanvragen.

E-MAIL CONSULT
U kunt ons, via onze website www.huisartsenhoflaan.nl, 
ook per e-mail een vraag stellen. Dit is niet bedoeld 
voor urgente zorgvragen.

KLACHTENREGELING
Bij een eventuele klacht bespreken wij dit graag met u.  
Wij zijn aangesloten bij de Klachtenregeling voor  
Huisartsen Midden Nederland.
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TELEFONISCH CONTACT

Telefonisch overleg met de huisarts vraagt u liefst voor 
10.30 uur aan bij de assistente. De huisarts belt u dez-
elfde dag terug op het nummer dat u heeft doorge-
geven. 

HUISBEZOEK
Wij verzoeken u om een huisbezoek liefst ‘s morgens 
vóór 10:30 uur aan te vragen. Omdat er in de praktijk 
betere onderzoek- en behandelmogelijkheden zijn 
is het, indien mogelijk, beter om naar de praktijk te 
komen.

EERSTE HULP
Voor eerste hulp (open wonden, verbrandingen enz.) 
kunt u altijd direct terecht. Als u vooraf belt of laat  
bellen houden wij rekening met uw komst.

PRAKTIJKASSISTENTE
De praktijkassistente is een zeer deskundige kracht bij 
wie u met veel praktische vragen terecht kunt. Haar 
taken, als dokterassistente en/ of praktijkondersteuner 
(POH) worden steeds meer uitgebreid om alle hulpvra-
gen die in de huisartsenpraktijk op ons afkomen 
samen met de huisarts goed te kunnen behande-
len. Onder onze supervisie houdt zij spreekuren voor  
speciale patiëntengroepen, zoals mensen met  
diabetes of hoge bloeddruk. Ook maakt zij hartfilmpjes, 
assisteert bij chirurgische ingrepen en verricht andere 
medische handelingen. Wij verzoeken u om urine en 
kweekmaterialen liefst voor 9:30 uur bij de assistente 
in te leveren.

TELEFOONNUMMERS

Praktijk       035-6561616

Via het praktijknummer krijgt u een keuzemenu 
te horen. Wanneer u een afspraak wilt maken of de 
assistente wilt spreken toetst u keuze 3. U helpt de 
wachttijd te bekorten door de gesprekken kort te 
houden.

Spoed                035-6561616   keuze 1

Wanneer er dringend medische hulp nodig is belt u 
de praktijk en toetst u vervolgens een 1. U krijgt dan 
zo snel mogelijk een arts of assistente aan de lijn. Ge-
bruik keuze 1 alleen voor spoed!

OPENINGSTIJDEN EN BEREIKBAARHEID
Wij zijn elke dag geopend van 8:00 tot 17:00  uur.  
Wij zijn de hele dag telefonisch bereikbaar.  
Wel hebben wij een lunchpauze tussen  12:30 uur 
en 13:30 uur.  Wij verzoeken u daarmee rekening te 
houden. 

Buiten kantoortijden en op officiële feestdagen 
kunt u voor spoedeisende zaken terecht bij de 
huisartsenpostte Blaricum. U  dient de huisartsen-
post altijd van te voren te bellen met  0900-9359.

In deze folder vindt u informatie over de praktijk.  
Leest u de folder aandachtig en bewaart u hem op 
een logische plaats, bijvoorbeeld bij de telefoon.

Herhaalrecept        035-6563387

Herhaalrecepten met herhaalnummer op het etiket 
van het geneesmiddel kunt u aanvragen via deze
receptenlijn, via onze website of de website van
de apotheek:  www.gravelandseapotheek.nl.

Herhaalrecepten die ‘s morgens voor 10:30 uur zijn 
aangevraagd liggen dezelfde middag na 14:00 uur 
klaar in de ’s-Gravelandse Apotheek. U kunt eventueel 
ook bij de assistente telefonisch een recept bestellen.

UW HUISARTS
Alle patiënten staan in de praktijk ingeschreven op 
naam van Huisartsen Hoflaan. U bent in principe vrij 
om te kiezen bij wie u een afspraak maakt. Wij houden 
uiteraard rekening met uw voorkeur voor een arts. Het 
kan echter zijn dat, gezien de beschikbaarheid van 
de artsen, u wegens drukte of bij een spoedeisende 
klacht door een andere arts wordt gezien. Wij stellen 
het op prijs als u voor controle van een klacht bij de 
arts terugkomt die u ook de eerste keer gezien heeft, 
dit om de continuïteit in de zorg te vergroten.

SPREEKUUR
Er is een afspraakspreekuur tussen 8:00 en 11:00 
en tussen 13:30 en 16:00 uur. Een afspraak, waarin 
één hulpvraag of meerdere korte vragen behandeld  
kunnen worden, duurt 10 minuten. Als u aangeeft 
dat er meerdere vragen te bespreken zijn of dat u een 
langer gesprek wilt, dan kan de assistente een dubbele  
afspraak voor u maken. Belt u de assistente tijdig wan-
neer een eerder gemaakte afspraak niet door kan gaan.


