HUISARTSEN
Mw. A.N. Hiemstra
Dhr J.A.H.M. Bronswijk
PHYSICIAN ASSISTANT
Riemke Koorman
PRAKTIJKVERPLEEGKUNDIGEN
Lidy Klein (Somatiek)
Verona Fortuin (GGZ)
PRAKTIJKASSISTENTES
Henny Doornbos
Nynke Boertjens
Argriet van der Veen
PRAKTIJKVERPLEEGKUNDIGEN
In onze praktijk zijn HBO-praktijkverpleegkundigen werkzaam. Zij richten zich vooral op
kwaliteitsverbetering van de preventieve en
chronische zorg. In hun spreekuren begeleiden
en behandelen zij onder meer mensen met
longproblemen, hoge bloeddruk en diabetes.
De praktijkondersteuner GGZ voert na
verwijzing door de huisarts één of meerdere
gesprekken met mensen met psychosociale
problemen.
PRAKTIJKASSISTENTE
De praktijkassistente staat u als eerste te
woord wanneer u met de praktijk belt.

De assistente maakt afspraken voor het
spreekuur, de huisbezoeken en het
telefonische spreekuur. Verder weet ze het
antwoord op veel praktische vragen. U kunt
haar ook bellen voor uitslagen van onder
andere urine- of bloedonderzoek.
U kunt bij de assistente verder terecht voor
diverse onderzoeken en behandelingen, onder
andere: bloeddrukmeten, reis/vaccinatieadviezen, wrattenbehandeling, wondverzorging, oren uitspuiten, urine onderzoek, etc.
WAARNEEMREGELING
In de vakantie of tijdens nascholing wordt er
waargenomen voor spoedgevallen door één
van de huisartsen in Lemmer. Informatie over
wie waarneemt vindt u op onze website, in de
krant, op het antwoordapparaat en in de
nieuwsbrief die per mail wordt verstuurd.
PRIVACY EN KLACHTEN
Het privacy- en klachtenreglement is op
aanvraag beschikbaar.
VRAGEN / OPMERKINGEN
Ondanks onze inspanningen kan het zijn dat u
niet tevreden bent of dat er iets is fout gegaan.
Meld het ons alstublieft, daar leren wij van en
kunnen u en anderen beter van dienst zijn.

PRAKTIJKINFORMATIE
TELEFOON (met keuzemenu)

(0514) 541300
Voor SPOED
Voor de receptenlijn
Voor de assistente
FAX: (0514) 541663

toets 1
toets 2
toets 3

WEBSITE
www.echtenerbrug.mijnhuisartsenpraktijk.net

ADRES
De Veenscheiding 20
8539 SH Echtenerbrug

OPENINGSTIJDEN
De praktijk is elke werkdag geopend van 8.00
tot 17.00 uur. Tussen 13.00 en 14.00 hebben de
assistentes lunchpauze.
SPREEKUUR
De huisartsen hebben dagelijks spreekuur op
afspraak. U kunt telefonisch een afspraak
maken, bij voorkeur belt u tussen 8.00 en 10.00
uur. U kunt dan meestal dezelfde dag terecht.
Er bestaat tevens de mogelijkheid om via onze
site een afspraak te maken.
Een afspraak duurt gewoonlijk 10 minuten,
maar als u meer tijd nodig denkt te hebben dan
kunt u dit aangeven bij de assistente. Om de
urgentie van uw klacht te bepalen en het
spreekuur vlot te laten verlopen vraagt de
assistente naar de reden van uw bezoek. Zij is
hiertoe bevoegd en opgeleid.
VISITES
Visites zijn bedoeld voor patiënten die om
medische reden niet naar de praktijk kunnen
komen. Omdat er in de praktijk betere
onderzoeks- en behandelmogelijkheden zijn
ver-dient het de voorkeur naar de praktijk te
komen.
U kun tussen 8.00 en 10.00 uur telefonisch een
visite aanvragen.
Mocht u na ontslag uit het ziekenhuis een visite
op prijs stellen laat het ons dan gerust weten.
MIJNGEZONDHEID.NET
Via het beveiligde portaal Mijngezondheid.net
kunt u een afspraak maken, een e-consult
aanvragen bij uw huisarts, medicatie aanvragen
en een deel van uw dossier inzien.
Kijk voor meer informatie op de praktijksite.

APOTHEEK/HERHAALRECEPT
Apotheek de Waag uit Lemmer verstrekt uw
medicatie en hulpmiddelen. Het Servicepunt
van de apotheek in onze praktijk in
Echtenerbrug, de uitdeelpost, is dagelijks
geopend van 16.00 tot 17.00 uur voor het
afhalen van uw medicatie.
U kunt op de volgende wijze uw herhaalrecepten bestellen:
- via de receptenlijn (0514) 541300 – keuze 2
- via mijngezondheid.net
- door de etiketjes in te leveren in de
brievenbus bij de praktijk
- door een mail met uw (medicatie-) gegevens
te sturen naar:
apotheekechtenerbrug@ezorg.nl
Voor alle bestelmogelijkheden geldt: heeft u
het voor 12.00 uur besteld, dan is het de
volgende werkdag af te halen.
SPOEDEISENDE HULP/EHBO
Tijdens kantooruren kunt u voor eerste hulp
(wonden, kneuzingen, verbrandingen e.d.)
altijd direct naar de praktijk komen. Als u
tevoren belt of laat bellen kunnen we rekening
houden met uw komst.
Heeft u dringend medische hulp nodig, belt u
dan de spoedlijn: (0514) 541300 - keuze 1
Buiten kantooruren kunt u voor spoedeisende
hulp terecht bij Dokterswacht Friesland.
Tel. (0900) 112 7 112.
Dichtstbijzijnde post: Thialfweg 44, 8441 PW
Heerenveen (ingang spoedplein via Van Maasdijkstraat)
Bel 112 bij een levensbedreigende situatie!

Deze folder bevat algemene informatie over Huisartsenpraktijk Echtenerbrug. Bezoek voor meer
en uitgebreidere informatie en praktische tips ook eens onze website:
WWW.ECHTENERBRUG.MIJNHUISARTSENPRAKTIJK.NET

