Contact

Recepten

Adres
Zeven Eikenlaan 1
5461 EC Veghel

Herhaalrecepten
Herhaalrecepten vraagt u eenvoudig aan door
te bellen met de receptenlijn: 0413 363 500,
keuze 2.

Telefoon: 0413 363 500
Fax: 0413 3431 35
Receptenlijn: 0413 363 500, keuze 2
Spoednummer: 0413 363 500, keuze 1
Huisartsenpost HOV (buiten kantooruren):
0900 8860
www.versteeg.praktijkinfo.nl
E-mail: praktijkversteeg@ezorg.nl

Ophalen?
Heeft u voor 14.00 uur bij de assistente een
herhaalrecept aangevraagd? Dan ligt het de
volgende dag na 14.00 uur klaar bij uw apotheek.

Versteeg & koenders
huisartsenpraktijk

Openingstijden
Elke werkdag van 8.00 tot 12.00 uur en 13.30
tot 17.00 uur. Voor spoedeisende gevallen
kunt u ook tijdens lunchtijd de praktijk bellen.
Buiten kantooruren kunt u terecht bij de
huisartsenpost: 0900 8860. Voor spoedeisende
hulp waarbij elke seconde telt, belt u 112.

J.W. Versteeg, huisarts
P. L. Koenders, huisarts
M. Versteeg-Blok, praktijkmanager
Matasja van der Leest, doktersassistente
Miranda van Lieshout, POH
Desiree Saft, POH GGZ
Monique van der Steen, DVP
Zeven Eikenlaan 1
5461 EC Veghel
Telefoon: 0413 363 500
Fax: 0413 3431 35
www.versteeg.praktijkinfo.nl
praktijkversteeg@ezorg.nl

Spreekuren

Meer zorg

Onze medewerkers

Op afspraak
Voor al onze spreekuren moet u eerst een
afspraak maken. Daarvoor kunt u bellen naar
0413 363 500. Bekijkt u alvast welk tijdstip u
het beste uitkomt? Dan kunnen we over de
telefoon snel een afspraak maken.

Huisbezoek
Bent u te ziek om naar de praktijk te komen?
Vraag dan een huisbezoek aan. Eén van de
huisartsen kan op bezoek komen tussen 14.30
en 16.30 uur.

Huisartsen
In onze praktijk werken de huisartsen
J.W. Versteeg en P.L. Koenders.

Reden
De assistente vraagt altijd naar de reden van
uw bezoek. Zo kan ze goed inschatten hoeveel
tijd uw huisarts voor u nodig heeft en daar
rekening mee houden in de planning.
Ochtend of middag
U kunt dagelijks van 8.30 tot 11.30 uur terecht
op het spreekuur. Kunt u absoluut niet ‘s ochtends? Op maandag t/m donderdag houden
we spreekuur van 16.30 tot 17.00 uur.
Telefonisch spreekuur
Voor kort overleg of vragen, bijvoorbeeld over
onderzoeksuitslagen, belt u de assistente. Zij
zorgt dat de huisarts u zonodig terugbelt en
zoekt alvast uw gegevens op.
Een gesprek?
Heeft u behoefte aan een langer consult bij
de huisarts of meerdere hulpvragen? Geef dat
door aan de assistente. Dan maken we wat
meer tijd voor u vrij.

Vaak is het voor u beter om naar de praktijk te
komen. Daar hebben we meer onderzoek- en
behandelmogelijkheden. Mede daarom zal de
assistente u vragen naar de reden voor een
huisbezoek.
Klachten en opmerkingen
Heeft u een klacht of opmerking over de
huisartsenpraktijk? Vertel het ons gerust.
Misschien kunnen we daarvan leren en onze
dienstverlening verbeteren. Hiervoor kunt u
terecht op onze website. Of bespreek het met
onze assistenten of uw huisarts.

Praktijkassistenten
Zij helpen u verder bij het maken van een
afspraak, vragen over recepten of wijzigen van
persoonlijke gegevens. Ook kunt u hen inschakelen voor veelvoorkomende handelingen
zoals een bloeddrukmeting, urineonderzoek
en oren uitspuiten.
Huisarts in opleiding
Het kan zijn dat een huisarts in opleiding
(AIOS) u helpt – al dan niet samen met een van
de vaste huisartsen. Een AIOS is een afgestudeerde arts die vanuit de universiteit praktijkervaring opdoet in onze praktijk.
Praktijkondersteuners
Onze praktijkondersteuners (POH’s) helpen u
op allerlei manieren om zo gezond mogelijk te
leven. Met advies, antwoorden op zorgvragen
of persoonlijke begeleiding. Zo kunnen ze u
begeleiden bij diabetes of COPD en doen de
bloeddrukcontroles. Of geven u advies over
stoppen met roken of bieden geestelijke ondersteuning. Ook zijn de POH’s verantwoordelijk voor het maken van uitstrijkjes.

