Praktijkfolder huisarts Pabst

Adres: Bredasestraat 4

4611 CG Bergen op Zoom

Tel. (0164-) 261005
Spoedlijn (0164-) 241934
Receptenlijn (0164-) 251383
https://www.huisartspabst.nl
Medewerkers:
Mw. Louisanne Buijs, assistente
Mw. Irma Lips, POH-S
Mw. Willeke Bosse, POH-GGZ

Spreekuur uitsluitend op afspraak

Afspraken maken: Via de website of telefonisch
Voor het maken van afspraken, bij de huisarts, belt U tussen 08.00 en 09.45 uur. U wordt diezelfde
dag gezien. Voor het maken van afspraken bij de assistente of de POH, belt U ook tussen 08.00 en
09.45 uur, deze afspraak kan op een later tijdstip zijn.
Bij spoedeisende klachten of verwondingen kunt U natuurlijk ook na 9.45 uur bellen naar de praktijk.
Het telefonisch spreekuur is van 10.00 tot 10.30 uur; voor vragen aan de huisarts of het opvragen van
uitslagen. Dit kan ook via de website.
Belt U a.u.b. op deze tijden i.v.m. het eigen spreekuur van de assistente.

Herhalingsrecepten: Via de website of telefonisch
Recepten kunt U bestellen op werk- dagen van 8 tot 17 uur, deze kunnen de volgende dag bij de
apotheek worden opgehaald.

Spoedlijn:
Wanneer U tijdens kantooruren dringend medische hulp nodig heeft, kunt U gebruikmaken van dit
nummer: (0164-) 24.19.34.
Belt U dit nummer alléén voor dringende gevallen en houdt de lijn niet langer bezet dan nodig is.
In geval van levensbedreigende spoed belt U 112.

Assistente:
Louisanne werkt part-time en heeft eigen spreekuur van 11.30 tot 13.30 uur.
Verrichtingen: Cardio vasculair risico management, Diabetes controle, Uitstrijkjes BVO, oren
uitspuiten, geven van injecties, hechtingen verwijderen, tapen e.d.

Praktijkondersteuners:
Mw. Irma Lips is de praktijk-ondersteuner (POH) in mijn praktijk. Zij is verpleegkundige met een
specialisatie opleiding POH. Zij neemt een aantal van mijn taken over, maar er is altijd overleg
betreffende de patiënten.
Tevens is mw. Willeke Bosse werkzaam als POH-GGZ.
Afspraken worden in eerste instantie door de arts gemaakt.

Waarneming:
In principe is de eigen assistente aanwezig bij afwezigheid van de huisarts, zij zal U tot 10 uur
aangeven door wie er wordt waargenomen.
Belt U later dan hoort U middels het antw. app. wie er voor dringende gevallen waarneemt.
Deze artsen dient U voor 10.00 uur te bellen, voor een afspraak.

Waarneemgroep:
Dhr. P. van Broekhoven (233712); Dhr. J. Dingelstad (210385); Mw. A. van de Kar (244354)
Dhr. P. Pabst (261005); Dhr. P. van der Sluiszen (233778)

Zorggroep:
De praktijk is aangesloten bij de Zorggroep West Brabant, m.b.t. ketenzorg, Diabetes, Cardiovasculair
risico management en patiënt tevredenheid onderzoek (Qualizorg).

Tot slot:
Ik sta open voor opbouwende kritiek betreffende de praktijk en haar medewerkers.
Aarzel niet. Heeft U een klacht, maak er dan melding van bij de assistente, en kijk op de website voor
het klachtenformulier

