
Openingstijden 
De praktijk is geopend op: 

 Maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag 
van 8.00 tot 12.00 en van 13.00 tot 
17.00. 

 Donderdag van 8.00 tot 12.00. 
Donderdagmiddag is de praktijk gesloten. 

 Tijdens de middagpauze van 12.00 tot 

13.00 is de praktijk alleen bereikbaar 
voor spoedgevallen. 

  
Telefonische bereikbaarheid 
De praktijk is bereikbaar op het algemene 
telefoonnummer 0495-531880. Als u ons belt 
komt u automatisch in een keuzemenu 
terecht. Hierbij heeft u de keuze uit de 
volgende opties: 
1. Spoed. 
2. Receptenlijn. 
3. Assistente. 
  
Spreekuur 
Iedere dag van 8.00 uur tot 10.00 is er 
inloopspreekuur. U hoeft hiervoor geen 
afspraak te maken. Iedere middag (m.u.v. 
donderdag) van 14.30 uur tot 16.30 uur is er 
spreekuur op afspraak. 
  
Telefonisch spreekuur 
Iedere dag (m.u.v. donderdag) is er 
telefonisch spreekuur van 14.00 uur tot 
14.30 uur. Het telefonisch spreekuur is 
bedoeld voor een korte vraag of om een 
uitslag te bespreken met de dokter. Wilt u 
gebruik maken van het telefonisch spreekuur 
dan dient u dit bij voorkeur voor 10.00 aan te 
vragen. 
  
Visites 
Mocht u om medische redenen  niet in staat 
zijn om op het spreekuur te komen, dan kan 
de huisarts naar u toe komen. Wilt u hiervan 
gebruik maken dan dient u dit bij voorkeur 
voor 10.00 aan te vragen. Spoedgevallen 
zijn hierop natuurlijk een uitzondering. Het is 
echter altijd beter, indien mogelijk, om naar 
de praktijk te komen omdat daar betere  
onderzoeks- en behandelmogelijkheden zijn. 
 
Receptenlijn 
Herhaalrecepten kunt u via onze website 
bestellen. U kunt natuurlijk ook tijdens 
openingstijden bellen met de receptenlijn 
van de praktijk (Keuze 2). Hou de 
medicijndoosjes bij de hand als u belt. Er zal 
gevraagd worden naar de volgende 
gegevens: 

 naam. 

 geboortedatum. 

 naam van het medicijn. 

 sterkte en dosering van het medicijn. 
 
Herhaalrecepten kunnen de volgende dag bij 
de apotheek worden opgehaald. 

Praktijkondersteuner 
De praktijkondersteuner is er speciaal voor 
de chronische zorg. In de volgende gevallen 
kan de huisarts u doorverwijzen naar het 
spreekuur van de praktijkondersteuner.  

 Een verhoogd risico op hart- en 
vaatziekten (cardiovasculair risico). 

 Suikerziekte (diabetes). 

 Longaandoeningen (astma/COPD). 

 Ouderenzorg. 
  
De praktijkondersteuner begeleidt u, geeft u 
advies en controleert u regelmatig. De 
praktijkondersteuner is hiervoor speciaal 
opgeleid en kan u zelfstandig zorg bieden. 
 
Assistentes 
De assistentes kunnen u adviezen geven en 
medische handelingen ondersteunen of 
verrichten. Net als uw huisarts hebben zij 
een beroepsgeheim. Het kan zijn dat zij u 
een aantal vragen stelt om vast te stellen 
welke actie ondernomen moet worden. 
  
Medische handelingen zonder afspraak 
De assistente kan een aantal medische 
handelingen verrichten. U kunt iedere dag 
van 8.00 uur tot 12.00, zonder afspraak, 
terecht voor:  

 Bloeddruk meten. 

 Injecties. 

 Wratten aanstippen. 

 Bloedsuikers controleren. 

 Zwangerschapstesten. 

 Urinecontrole. 

 Hechtingen verwijderen. 

 Wondverzorging. 
  
Medische handelingen met afspraak 
Voor de volgende medische handelingen 
dient u een afspraak te maken op het 
assistentenspreekuur:  

 Oren uitspuiten. 

 Spirometrie (Longfunctieonderzoek). 

 Uitstrijkje. 

 Enkel-arm index. 

 Tapen. 

 ECG (Hartfilmpje). 

 Holter. 

 24uurs bloeddrukmeting. 

 30 minuten bloeddrukmeting. 

 CRP test (Bloedonderzoek naar 
ontsteking of infectie), enkel tussen 8.00 
en 12.00. 

Huisarts in opleiding 
Onze praktijk is verbonden aan de 
universiteit in Maastricht voor het opleiden 
van nieuwe huisartsen. Een huisarts in 
opleiding is een afgestudeerde arts die zich 
specialiseert in de huisartsgeneeskunde. 
  
De huisarts in opleiding (AIOS) volgt een 
opleiding van drie jaar. In het eerste en 
derde opleidingsjaar loopt de AIOS stage in 
een huisartsenpraktijk. In het tweede jaar 
zijn er stages in klinieken in de psychische 
en chronische zorg. 
  
De huisarts in opleiding heeft wekelijks 1 
cursusdag. De andere dagen is hij/zij 
werkzaam in de huisartsenpraktijk, onder 
supervisie van de huisarts. De huisarts in 
opleiding draait zelfstandig spreekuur en 
legt visites af. Na afloop of bij problemen zal 
hij altijd met zijn/haar huisarts opleider 
overleggen. 
 
Waarneming 
Voor spoedgevallen buiten kantoortijd, in 
het weekend of tijdens feestdagen kunt u, 
na telefonisch overleg, terecht bij de 
Spoedpost Weert. 
 
Vogelsbleek 5, 6001BE Weert 
0495-677677 
 
De ingang van de Spoedpost Weert bevindt 
zich aan de voorzijde van het ziekenhuis, 
rechts naast de hoofdingang. De 
openingstijden van de Huisartsenpost zijn 
op weekdagen van 17.00 – 08.00 uur ’s 
ochtends en in de weekenden en op 
feestdagen de hele dag. 
  
Tijdens vakantie, nascholing of ziekte van 
uw huisarts wordt er waargenomen door de 
collega's van de huisartsengroep Weert. De 
exacte informatie krijgt u dan via de 
website, de telefoon of op het 
informatiebord bij de praktijk. 
 
Website www.huisartsmeuffels.nl 
Onze praktijk beschikt ook over een 
website. Op deze website kunt u informatie 
vinden over de dagelijkse gang van zaken 
van onze praktijk en voor welke andere 
zaken u ook bij ons terecht kunt. 
Daarnaast kunt u links vinden naar o.a. 
websites voor betrouwbare informatie over 
ziekte, gezondheid en adviezen en websites 
van zorgverleners en instanties waar we 
mee samenwerken.  
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