Artsen en medewerkers

Huisartsen

Praktijkmanager

De huisartspraktijk bestaat uit duo’s.

•	Lydia Megens

•	Mw. E. van der Wielen en

Tevens verzorgt zij de financiële

dhr. F. Weimer
•	Mw. I. Nobacht- Wagenvoort en
dhr. H. Beekwilder
•	Mw. A. Uijen en
dhr. T. olde Hartman

administratie.

Praktijkondersteuners
•	Dyan Melchers
•	Ada van Engen

•	Mw. S. Ligthart en

Zij begeleiden patiënten met risico op

dhr. J. Stevens

hartvaatziekten, diabetes en COPD en

Praktijkassistentes
•	Marije Kropman

hebben een coördinerende taak voor de
chronisch zieken en oudere patiënten
van onze praktijk.

•	Karin van der Velde
•	Laura Gommers

•	Miep Baltussen

•	Wendy Olthof

•	Carla van de Pol

•	Lotte Koks

Zij adviseren de huisartsen ten aanzien

•	Harriet Ribberink

van behandeling van psychische

•	Kim Broekman

problematiek en begeleiden ook zelf.

Huisartspraktijk Oosterhout
Van Boetzelaerstraat 12
6515 JD Nijmegen
024-37 92 844
(Afspraken, informatie en spoed)

(Spoed buiten praktijkuren)

Huisartspraktijk Oosterhout
voor persoonlijke en wijkgerichte zorg

www.huisartsenoosterhoutgld.nl

Praktijkinformatie

0900-8880

• Daisy Helsen
Het is goed te weten, dat ook doktersDe assistentes zijn opgeleid om u

assistentes en praktijkondersteuners

te adviseren bij veel voorkomende

een beroepsgeheim hebben.

aandoeningen. Ook kunnen ze een
aantal aandoeningen, waaronder
blaasontsteking en verkoudheden, heel
goed zelf behandelen. Deze adviezen
en behandelingen verlopen volgens
protocollen, die zijn opgesteld door het
Nederlands Huisartsen Genootschap.

Contact

Bereikbaarheid

Huisbezoek/visites

Recepten

Onderzoek

Samenwerking

De praktijk is geopend van maandag tot

Wanneer u niet naar de praktijk kunt

Tijdens het spreekuur voorgeschreven

Onze praktijk heeft een relatie met het

Onze huisartspraktijk is gevestigd op de

en met vrijdag van 8.00 - 17.00 uur.

komen, kunnen wij een huisbezoek

recepten worden direct doorgestuurd

Radboudumc. De huisartsen registreren

historische Buitenplaats Oosterhout.

afleggen. Zo mogelijk ‘s ochtends voor

naar Apotheek de Waal, tenzij u heeft

de aandoeningen die zij tegenkomen. Vaak

Wij werken hier intensief samen met

10.00 uur aanvragen dan wordt u

aangegeven een andere apotheek te

is er een huisarts in opleiding, co-assistent

nog vele andere gezondheidszorg

diezelfde middag bezocht.

hebben. De medicatie wordt door de

of medisch student in de praktijk aanwezig.

professionals die zich hebben verenigd

apotheek direct voor u klaargemaakt.

Daarnaast werken wij mee aan weten-

onder de naam ‘ONS Gezondheidserf’

schappelijk onderzoek, o.a. naar allerlei

(www.onsgezondheidserf.nl). De letters

Overdag tussen 8.00 - 17.00 uur:

nieuwe ontwikkelingen in de gezondheids-

ONS staan voor ons verzorgingsgebied:

024-3792844

zorg. Dit kan betekenen dat we u vragen

Oosterhout, Nijmegen en Slijk Ewijk.

Telefonische bereikbaarheid
Tussen 10.00 - 10.30 uur is de praktijk

E-consult

alleen bereikbaar voor spoed.

Een contact per e-mail met uw huisarts

Herhaalrecepten

onderzoek. We zien er persoonlijk op toe

Een aantal van onze huisartsen werken

kunt u aanvragen via onze website

Herhaalmedicatie kunt u via onze website

dat alleen verantwoord en goed opgezet

ook een halve dag op de CWZ Waalsprong

aanvragen of via onze app MijnHuisarts.

onderzoek in onze praktijk plaatsvindt. Uw

poli. Het consulteren van specialisten is

U kunt ook de voorkant van de lege

gegevens worden altijd strikt vertrouwelijk

door onze spreekuren op de Waalsprong

verpakking, voorzien van uw naam,

en in overeenstemming met de regels van

poli uitgebreid en laagdrempeliger. Tevens

Spoedgevallen buiten de praktijkuren:

voor 10.00 uur in de brievenbus doen.

de privacywetgeving behandeld. Uiteraard

zitten we daar dichterbij de nieuwebouw-

Huisartsenpost Nijmegen (CHN)

De medicatie kan dan de volgende werk-

kunt u altijd weigeren aan zo’n onderzoek

wijk de Grote Boel.

dag na 16.00 uur in de apotheek worden

mee te doen zonder gevolgen voor de

opgehaald. Of de medicatie wordt de

behandeling.

Spoedgevallen overdag:

onder “Email consult”.

024-3792844 en kies 1

0900-8880

Spreekuren

Patiënten app
Wij bieden al onze patiënten die ouder

volgende werkdag tussen 15.00 uur en

zijn dan 18 jaar de app MijnHuisarts aan.

18.00 uur bij u bezorgd als u dat zelf met

Hiermee kunt u eenvoudig digitaal (een

de apotheek heeft afgesproken.

deel van) uw eigen dossier inzien. U kunt

We plannen 10 minuten spreekuur in

herhaalrecepten aanvragen en online een

volgens afspraak. Als u van tevoren weet

afspraak bij ons maken. Heeft u interesse?

dat u meer tijd nodig heeft vraag dan

Kom dan even langs bij onze assistente.

om een dubbele afspraak. Er is geen vrij

Zij kan u de benodigde informatie en

Pro-actief herhalen

inloopspreekuur. U kunt via de Patiënten

inloggegevens geven.

Indien u chronische medicatie gebruikt

app ook zelf afspraken plannen.

kunt u een verzoek tot automatisch
herhalen indienen bij de apotheek.
De medicatie wordt dan 3 maandelijks
automatisch voor u herhaald en voor u
klaargelegd of bij u thuis bezorgd.

deel te nemen aan een wetenschappelijk

