Huisartsenpraktijk Dillenburg
Dhr J. Pieterse & mw L. Peeperkamp huisartsen
Tinie de Munnikstraat 25, 5151 VW Drunen | 0416-3766 80 | info@hapdillenburg.nl

Openingstijden
Maandag t/m vrijdag 08:00-17:00.

Van 12:00 t/m 13:00 zijn wij uitsluitend bereikbaar voor spoed.

Spreekuren
Wij werken uitsluitend op afspraak. Consulten vinden plaats gedurende de dag. Visites vinden plaats in het
begin van middag tenzij u anders met ons afspreekt
Bij vakantie of afwezigheid van een of alle vaste artsen blijft de praktijk open. Er is dan een
waarnemend huisarts.
Wij zijn dan gewoon bereikbaar voor afspraken, recepten te herhalen of overige vragen op ons telefoonnummer

SPOEDGEVALLEN
Wij zijn van 08:00-17:00 bereikbaar voor spoedgevallen. Bel: 0416 - 37 66 80 (en kies optie 1)
of bel : 06 - 86 80 99 00
Telefonisch keuzemenu
1. SPOEDGEVAL
2. Receptenlijn
3. Assistente
- Gelieve voor 10:00 te bellen voor een afspraak op het spreekuur of visite.
- Gelieve na 13:00 te bellen voor uitslagen of andere vragen.
(Het kan soms voorkomen dat de assistente net iemand anders aan de telefoon, balie of op de
praktijk helpt. Hierdoor kan zij u mogelijk niet direct te woord staan. Heb geduld of bel later
terug.)
- Als u de arts telefonisch wenst te spreken, kunt u dit aangeven bij de assistente. U wordt dan door
de arts terug gebeld.
- De receptenlijn is 24 uur per dag actief voor het inspreken van herhaalmedicatie, ook in het
weekend. Als u voor 11:00 inspreekt kunt u de medicijnen de volgende dag ’s middags ophalen.
MijnGezondheid.net
Via mijngezondheid.net kunt u digitaal afspraken maken en digitaal uw medische zaken regelen of inzien.
Kijk op https://home.mijngezondheid.net
of installeer de MEDGEMAK applicatie op uw telefoon
Veranderen uw gegevens? Wijzigt uw adres, telefoonnummer, emailadres of gezinssituatie? Geef het ons door!
Aanwezigheid
Artsen:
J.Pieterse (maandag tot en met donderdag)
L. Peeperkamp (maandag, donderdag en vrijdag)
Assistentes: Nicole van Velsen (maandag en donderdag)
Mariek van der Drift (dinsdag en woensdag ochtend)
Bernadette (woensdag en vrijdag)
Maaike Hoek (elke dag)
Praktijkondersteuners:
Praktijkondersteuner Somatiek:
Mieke van Rij (dinsdag tot en met vrijdag)
Praktijkondersteuner GGZ:
Tito Brunings (vrijdag)

