BEREIKBAARHEID

CONTACTGEGEVENS

Openingstijden
Huisartsen Gezondheidsplein Haren is op
werkdagen geopend van 08.00 uur tot 12.00 uur en
van 13.00 uur tot 17.00 uur.

Praktijk Stationsplein
► 050-5344113

Tijdens de lunchpauze tussen 12.00 uur en 13.00
uur zijn de praktijken alleen bereikbaar voor
spoedgevallen.
Voor spoedgevallen kunt u tijdens de lunchpauze
kiezen voor keuze 1.

Keuzemenu
Als u met één van de praktijken belt, krijgt u een
keuzemenu:
Keuze 1:
Spoedlijn
Keuze 2:
Receptenlijn
Keuze 3:
Assistente
Keuze 4:
Intercollegiaal overleg
Geen keuze: automatisch naar assistente

Huisartsen:

drs. R. Zondag
drs. S.J.H. Heijs

Praktijk Knol
► 050-5344369
Huisartsen:

drs. J. J. Knol
drs. G.T. L. van der Ham

Praktijk Buwalda
► 050-5344226
Huisartsen:

drs. F.P. Buwalda
drs. M.C. Vermue

PRAKTIJKINFORMATIE
Adres:
Nieuwe Stationsweg 12
9751SZ Haren

Locatie
Huisartsen Gezondheidsplein Haren
Nieuwe Stationsweg 12
9751SZ Haren

Praktijk Knol
► 050-5344369

Spoedgeval
Denkt u te maken te hebben met een spoedgeval,
twijfel dan niet. Bel direct uw huisarts en kies in het
keuzemenu voor keuze 1.
U wordt dan met voorrang geholpen door de
praktijkassistente.
Avond-, nacht- en weekenddienst
’s Avonds na 17.00 uur, ’s nachts, in het weekend en
op feestdagen, kunt u voor spoedgevallen
telefonisch contact opnemen met de doktersdienst
Groningen op telefoonnummer 0900-9229.

Praktijknummers:
Praktijk Stationsplein
► 050-5344113

Praktijk Buwalda
► 050-5344226
Spoedgevallen:
Praktijknummer + keuze 1
Website:

Buiten kantoortijden:
Doktersdienst Groningen
► 0900-9229
Huisartsenharen.nl

=

LEVENSBEDREIGENDE SITUATIE?
BEL 112

PRAKTIJKINFORMATIE
Spreekuur
Afspraken kunnen ingepland worden bij de huisarts,
de praktijkverpleegkundige, de spreekuur
ondersteuner huisarts of de praktijkassistente.
Afspraak maken?
Bel bij voorkeur tussen 08.00 uur en 12.00 uur
Bij het maken van de afspraak zal u gevraagd
worden naar de reden van uw komst. Het is
belangrijk om te weten waarvoor u komt zodat
rekening gehouden kan worden met de benodigde
tijd, de urgentie en bij wie u het beste ingepland kan
worden.
Thuisarts
Heel vaak is een bezoek aan de dokter niet direct
noodzakelijk. Kijk of u uw medische vraag, probleem
of benodigde advies kunt vinden via:

Uitslagen
Voor uitslagen van een onderzoek waarvan u de
uitslag via de huisarts verwacht, verzoeken wij u om
zélf tussen 13.00 uur en 15.00 uur telefonisch
contact op te nemen met de praktijkassistente.
Herhaalmedicatie
Herhaalmedicatie kan op de volgende manieren
aangevraagd worden:
- Receptenlijn (via het praktijknummer keuze 2)
- Website
- Patiënten omgeving
- Uw Zorg online app
Indien u herhaalmedicatie aanvraagt op werkdagen
vóór 10.00 uur, dan kunt u deze de volgende
werkdag na 16.00 uur ophalen bij de apotheek.

Urineonderzoek
Wanneer u klachten heeft passend bij een
blaasontsteking (buikpijn, pijn bij plassen, vaker
plassen etc.) dan neemt u voor 09.30 uur telefonisch
contact op met de praktijkassistente. Er zal een
aantal vragen gesteld worden om te bepalen of u
urine moet inleveren voor het onderzoek.
Lever een ochtendurine vóór 10.00 uur in op de
praktijk en vermeld duidelijk uw naam,
geboortedatum en huisarts op het potje.
Tussen 13.00 uur en 15.00 uur kan telefonisch de
uitslag opgevraagd worden.

REGEL UW ZORG ONLINE!
Via onze digitale patiënten omgeving kunt u het
volgende bij ons regelen:
 Afspraken inplannen
 Vragen stellen aan de huisarts
 Herhaalrecepten aanvragen
 Uw dossier inzien
Maak eenvoudig een account aan via uw
patiënten omgeving, deze is te vinden via:
 stationsplein.uwzorgonline.nl
 knol.uwzorgonline.nl
 buwalda.uwzorgonline.nl
Ook beschikbaar als app! Download de Uw Zorg
online app in de App Store of Google Play

EN VERDER…
Spreekuur praktijkassistenten
Bij de praktijkassistente kunt u op afspraak tussen
08.00 uur en 11.00 uur terecht voor bloedafname.
Tevens kunt u in de middag bij haar terecht voor o.a.
het uitspuiten van oren, aanstippen van wratten,
maken van een hartfilmpje (ECG), zetten van
injecties, verwijderen van hechtingen, opmeten van
de bloeddruk en het maken van uitstrijkjes voor het
bevolkingsonderzoek.
Spreekuur ondersteuner huisarts (SOH)
De spreekuur ondersteuner huisarts heeft een
aanvullende opleiding gedaan op haar
praktijkassistente-diploma. U kunt bij haar terecht
voor o.a. neusbloedingen, sinus- en keelklachten,
urineweginfecties, huidaandoeningen, enkel- en
teenletsel, wonden. Daarnaast heeft zij een eigen
vrouwenspreekuur en SOA spreekuur.
Praktijkverpleegkundigen
De praktijkverpleegkundige somatiek (POH-S)
begeleidt patiënten met een chronische aandoening,
zoals Diabetes Mellitus type 2, COPD/ASTMA,
atriumfibrilleren, ouderenzorg, patiënten met (een
verhoogde kans op) hart- en vaatziekten en bij het
stoppen met roken.
De praktijkverpleegkundige geestelijke
gezondheidszorg (POH-GGZ) begeleidt patiënten
met (milde) psychische problemen. Bij ernstige,
langdurige of complexe psychische problematiek
verwijst zij de patiënt door naar de juiste specialist.

