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In de praktijk zijn de volgende personen werkzaamr
. !|evr. H.1,4. Hueting, huisarts

.
.

Dhr. H, Essers, huisarts
Ellen van Tongeren, pGktijkondersteuner en

.
.
.

prèktijkassistente
Marlies van Egmond-Hoogervorst, praktijkassistente
Nelleke Knöps-Hoek, praktijkondersteuner
Gerlinde van den Burq, praktijkassistente

De prdktijk stelt zich beschikbaarvoor het opleiden van co-assÈ
stenten en buitenlandse artsen. Soms is er een waamemend

huisarts werkzaam in de praktijk,

Alle informatie over de praktijk en nog veel meer medische
informatie en tips vindt u op onze website:

www,huisartsenhuetingessers.nl
Wij willen u van harte aanbevelen om zich aan te melden voor
onze nieuwsbrief, zodat u altijd direct op de hoogte bent van
aankondigingen, sluitingen en vakanties, Verder zijn wij ook te
vinden op facebook. Sommige vragen kan u ons tot slot stellen
per email: info@huetingessers.nl, Een officieel email-consult
bestaat bij ons echter nog niet,
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Herhaalreceptenlijn

12r00 uur en van 13:30 tot 17:00 uur.
Vooralsnog zijn we op donderdagmiddag niet telefonisch bereik-

SPoEDLTJN

Email -=info@huetingessers.nl
website www. huisartsenhuetingessers. nl

wordt belast met routinecontroles, herhaalrecepten of andere
vragen die kunnen wachten tot de volgende dag,

Spoed
Spoedgevallen gaan uiteraard altijd voorl U kunt
tijdens kantooruren gebruik maken van ons
SPOEDNUMITtER:

071-4061684

Bij onteÍecht gebruik van het spoednummer wordt u terug

verwezen naar het praktijknummer zodat de spoedlijn
bereikbaar blijft.

Oveniin 7, Katwfik

LET OP: NIEUW TELEFOONNUMMER

Huisartsenpraktijk Hueting & Essers

De praktijk is op alle werkdagen geopend van 08:00 uur tot

len. Probeert u a.u.b. te voorkomen dat de waarnemer onnodig

ueting

Bezoekadres "de Wilbert" Overrijn 7, Katwijk

2220 CB Katwijk (zH)

baar Praktijk Moolenburgh neemt dan waar voor spoedgeval-
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ïussen 11:30 en 12:00 uur kunt u bellen voor uitslagen van het
laboratorium en röntgenfoto's. Zo nodig kunt u na overleg met
de assistente teruggebeld worden door één van de aftsen,

De vakanties worden vermeld op onze website en, indien u
hierop geabonneerd bent, aangekondigd per digitale nieuwsbrief. Wanneer de praktijk gesloten is wordt er uitsluitend in
gevallen die niet kunnen wachten tot na de vakantie waargeno-

De praktijkassistente

men door:

Spreekuren
In de ochtend en middag houden de huisartsen, praktijkonder-

De praktijkassistente regelt de dagelijkse gang van zaken in de

steuners en assistentes spreekuren, altijd uitsluitend op afspraak.

praktijk belt. U kunt met veel praktische en medische vragen bij

Afspraken kunt u telefonisch maken tussen 08:00 en 10:00 uur.
De praktukassistente vraagt naar de aard van uw klachten zodat
zij goed kan bepalen welk tijdstip voor u en de arts het beste
geschikt is.
U hebt een vrije aftsenkeuze, echter bij spoedeisende klachten is
dit niet altijd mogelijk,

Voor elke afspraak wordt 10 minuten gereserveerd. Indien u
meerdere klachten heeft meldt dit dan aan de assistente, waar
mogelijk krugt u dan een dubbele afspraak. Als een afspraak niet
door kan gaan, meldt dit dan zo snel mogelijk.
Chirurgische verrichtingen en plaatsen van spiraaltjes vinden
plaats op afspraak, veelal in de middag.

Huisbezoeken
Huisbezoeken worden doorgaans tussen 11:30-13:30 uur
afgelegd. U kunt een huisbezoek telefonisch aanvragen voor 10:00
uur. Omdat er in de praktijk betere onderzoeks- en behandelmethoden aanwezig zijn, is het (indien mogelijk) beter om naar de
praktijk te komen,

praktijk. Zij is het ook die u aan de telefoon krijgt als u de
haar terecht Dit geldt ook voor vragen over uitslagen. De
assistente kent uiteraard het beroepsgeheim. Zij is gedegen
opgeleid en wordt regelmatig bijgeschoold. Op afspraak kunt u
ook terecht voor het maken van uitstrijkjes, vaccinaties, verwijderen van hechtingen, oren uitspuiten, aanstippen van wratten
e.d. Tevens zijn, op indicatie, ondezoeken beschikbaar als
audiometrie, ECG en telemetrie van hartritme.

Reizigersadvisering
Mensen die gaan reizen hebben soms vaccinaties nodig of
zoeken informatie m.b.t. gezondheid en reizen. Voor een advies
op maat kunt u terecht bij onze praktijk. Informatie betrekken
wij van het LCR (Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering). Vraag de assistente hiernaar.

De praktijkondersteuner
De praktijkondersteuner voert in opdracht van de huisarts de
controles uit van patiënten met chronische aandoeningen, zoals
diabetes, hypertensie, hart- en vaatziekten en COPD. Tevens

verricht
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de rzoe

onderzoeken

als spirometrie

zorg dragen voor automatische herhaling; vraag uw apotheker
hiernaar.

Inleveren urine
Urine kunt u voor 11:00 uur inleveren in een schoon urinepotje
voorzien van een etiket met naam en adres. Vult u wel een urineformulier in bij de praktijkassistente,

Weekend- en avonddienst
De doktersdienst Duin- en Bollenstreek verzorgt de spoedeisende huisartsenzorg buiten de kantoortijden en tijdens weekenden feestdagen.

DDDB Voorhout
Rijnsburgerweg 4b te Voorhout
Tel: 0252-240 2t2
www.dddb.nl

Klachten en goede raad
Wij staan open voor alle welgemeende klachten over of ideeën
voor verbetering van de gang van zaken in de praktijk. Wij
stellen het erg op prijs als u dit met de betrokkenen bespreekt.
Indien u dit moeilijk vindt kunt u ook schriftelijk reageren. Maar
ook complimenten horen wij graag, zodat we weten wat we

en

goed doen!
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De praktijk is verder aangesloten bij een regionale klachtenregeling. Informatie hierover vindt u op de balie van de praktijkassistente.

k.

Herhaalrecepten
De herhaalreceptenlijn is 7 dagen per week, 24 uur per dag bereikbaar. Herhaalrecepten die voor 11:00 uur worden ingesproken,
worden dezelfde dag verwerkt. Een dag later liggen de medicijnen
na 15:30 uur klaar voor u in de apotheek. Ook via onze website
kunt u uw herhaalmedicatie bestellen. Verder kan de apotheek

H uisartsenpraktijk Moolenburgh
Tel:07L-4073222
Aanvraag consult, huisbezoek, recepten, etcetera
tussen 08:00 en 10:00 uur.

Zorggroep Katwijk
Onze praktijk is aangesloten bij zorggroep Katw'ljk. Met

andere aangesloten huisartsen hebben we diverse zorgprogram-

ma's ontwikkeld om met elkaar gelijkwaardige en kwalitatief
hoge huisaftsenzorg te leveren. Het gaat hier bijvoorbeeld om
zorg voor patiënten met diabetes, COPD, ouderenzorg en
geestelijke gezondheidszorg. Meer informatie vindt u op de
website : www.zgkatwijk. nl.

