
Huisartsenpraktijk Kloosterweg
Mw M.E.J. Gerrits      -- W. Stenvers      –       W.W. van Breenen

Kloosterweg 6            5144 CB  Waalwijk

Telefoonnummer: 0416-332650 SPOEDNUMMER: 0416-330110
Receptenlijn: 0416-332650, keuze 3 Huisartsenpost: 0900-3322222

PRAKTIJK TIJDEN.
Onze praktijk is op werkdagen geopend van 08.00 uur tot 17.00 uur.
Buiten deze uren en in het weekend kunt u voor dringende zaken terecht bij de
Centrale Huisartsenpost, Kasteellaan 2 te Waalwijk, telefoon 0900-33 22222

Met nadruk willen wij erop wijzen dat de diensten uitsluitend bedoeld zijn voor spoedeisende 
gevallen, die NIET kunnen wachten tot uw eigen arts weer bereikbaar is

AFSPRAKEN MAKEN.
Afspraken voor dezelfde dag: tussen 08:00 en 09:00 uur
Afspraken voor andere dagen: tussen 08:00 en 10:30 uur.
Herhaalrecepten:  24 uur per dag via receptenlijn.
Aanvragen van huisbezoeken: tussen 08:00 en 10:30 uur.
Telefonisch spreekuur: tussen 16:30 en 17:00 uur. (voor korte vragen!)

HUISARTSEN.
In onze praktijk werken drie huisartsen en regelmatig ook een (huis)arts in opleiding.
Als U voor 09:00 uur belt kunt u in principe dezelfde dag terecht. Echter, als u een afspraak 
wilt maken bij een bepaalde arts kan het voorkomen dat de arts in kwestie afwezig is of diens 
spreekuur vol zit. Indien u meerdere vragen heeft verzoeken wij u dit mee te delen aan de 
assistente, zij reserveert dan meer tijd voor u in de agenda

ASSISTENTES.
Bij onze praktijk assistentes kunt u voor veel praktische vragen terecht. Met hen maakt u de 
afspraken, en u kunt bij hen terecht voor verwijskaarten, herhaalrecepten en ziekenfonds 
machtigingen. Verder hebben ze een eigen spreekuur voor allerhande verrichtingen. Ook 
voor dit spreekuur moet u een afspraak maken bij de assistente.

PRAKTIJKVERPLEEGKUNDIGE.
Onze  praktijkverpleegkundige Mw de Jong verricht controles, huisbezoeken en andere 
werkzaamheden in opdracht van de huisarts. U kunt via de assistente een afspraak met haar 
maken op verwijzing van de huisarts

RECEPTENLIJN.
U kunt uw herhaalrecepten rechtstreeks en 24 uur per dag inspreken. U wordt gevraagd uw 
naam, geboortedatum en telefoonnummer te geven (voor het geval er onduidelijkheden zijn) 
en dan natuurlijk de naam van het medicijn en de dosering.
Als het recept accoord is bevonden, ligt de medicatie de volgende dag klaar bij de apotheek.

INTERNET.
De praktijk heeft ook een eigen internetsite, waar u terecht kunt voor alle praktijk-informatie, 
herhaalrecepten en telefoonnummers. Tevens kunt u via de website eenvoudige vragen 
stellen aan de huisartsen. Dit kunnen natuurlijk geen spoedeisende vragen zijn, we proberen 
ze wel binnen 2 werkdagen te beantwoorden, ook via email.

Het adres van de website is:    www.praktijk-kloosterweg.nl  
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