
 

 
 

PRAKTIJKFOLDER 
Openingstijden: 
Dagelijks van 8.00 tot 17.00 uur.  
 
Telefonische bereikbaarheid: 
Praktijk is gehele dag bereikbaar. 
Tussen 10:00 en 11:00 uur en tussen 
12:00 en 14:00 uur is de praktijk 
telefonisch alleen voor spoedgevallen 
bereikbaar.   
 
Afspraak maken 
Tussen 8.00 uur en 10.00 uur kunt u 
bellen voor een afspraak. Indien u 
voor 9:30 uur belt, kunt u in principe 
dezelfde dag terecht op het 
spreekuur. De assistente vraagt u naar 
de aard van uw klacht om o.a. in te 
schatten hoe snel u geholpen moet 
worden. De assistente heeft hetzelfde 
beroepsgeheim als de huisarts. 
 
Meerdere klachten of vragen?  
Geef dit aan, we kunnen dan meer tijd 
voor u inplannen. 
 
Voorkeur voor een bepaalde arts?  
Geef dit aan, de assistente probeert 
bij het inplannen hier rekening mee te 
houden. 
 
Huisbezoek 
Tussen 8:00 en 10:00 uur kunt u 
bellen voor een huisbezoek.  
De dokter komt bij u thuis als u niet 
kunt komen, bijvoorbeeld omdat u te 
ziek of slecht ter been bent.  
Een huisbezoek is niet bedoeld voor 
mensen die geen vervoer hebben om 
naar het gewone spreekuur te komen. 
 
Telefonisch spreekuur 
Tussen 8:00 en 10:00 uur kunt u 
bellen voor het maken van een 
belafspraak.  
De huisarts belt u dan later die dag 
terug. 

Spoedgevallen 
Bij een levensbedreigende situatie:  

è bel 112! 
Bij spoedeisende klachten: 

è bel spoedlijn (0184) 61 13 47 
 
Herhaalmedicatie  
Herhaalmedicatie kunt u aanvragen 
via:  
- de receptenbus 
- de website 
- de receptenlijn  
- de assistente  
Indien voor 10.00 uur besteld dan de 
volgende werkdag vanaf 14.00 uur af 
te halen in de apotheek.  

 
Doktersassistente 
De assistente heeft vele taken: 
- Maken van afspraken 
- Beantwoorden van vragen over 

verwijzingen, recepten, uitslagen 
van onderzoeken enz. 

- Bloeddruk meten, wratten 
aanstippen, wonden verbinden, 
oren uitspuiten, hechtingen 
verwijderen, een 
zwangerschapstest, 
urineonderzoek, suikercontrole, 
uitstrijkjes, reizigersadvisering en 
vaccinaties.  

 
Praktijkverpleegkundige  
De praktijkverpleegkundige begeleidt 
patiënten met chronische ziekten als 
diabetes, hart- en vaatziekten en 
COPD. Leefstijladviezen en 
begeleiding bij stoppen met roken 
horen eveneens tot haar takenpakket.  
 
Praktijkondersteuner GGZ  
De praktijkondersteuner GGZ biedt 
begeleiding bij psychische en 
emotionele situaties en 
opvoedingsvragen.  
 
Reizigersadvies 
Voor reizigersadvisering en -vaccinatie 
kunt u in de praktijk terecht.  
Vult u hiervoor het intakeformulier in 
van de website of op te halen bij de 
assistente.  
Er zijn kosten aan dit advies 
verbonden. 

Avond-, nacht- en 
weekenddiensten:  
Voor spoedgevallen op werkdagen na 
17.00 uur en voor 8.00 uur  
en op weekend- en/of feestdagen 
kunt u terecht bij: 
 
Centrale Huisartsenpost Gorinchem 
Banneweg 57 
4204 AA Gorinchem  
Tel (0183) 64 64 10 
Bel a.u.b. altijd eerst voor een 
afspraak. 
 
Praktijkmedewerkers:  
Huisartsen  
Dhr. A. van Heukelum 
Mw. J.W. van Heukelum - van Bekkum 
Mevr. A.J. van Veen - van Bekkum 
Mw. L.M.C. van de Wetering - 
Aarnoudse  
 
Assistentes 
Yousra Amgar 
Trudy Haak 
Aria de Kock 
Marjolein Vendeville 
Henriëtte van der Vlies 
 
Praktijkverpleegkundige  
Carola Lagendijk, chronische ziekten 
 
Praktijkondersteuner GGZ 
Magda Slimmens, psycholoog 
Nicoline Schwartz, psycholoog  
 
Diëtiste 
Tessa Klop (Diëtheek) 
 
 

   
  Huisartsenpraktijk Merwezorg 
  Peulenstraat 142 
  3371AR Hardinxveld-Giessendam 
 
   Telefoon:  (0184) 61 27 75  
   Spoed:  (0184) 61 13 47 
   Recepten:  (0184) 62 19 61  
   Fax:  (0184) 61 13 48 
   Internet: www.merwezorg.nl 
   Email:  info@merwezorg.nl 
 
 


