WAARNEEMREGELING
Huisartsenpost-Zuid, tel: 010-2909888
Adres: Maasstadweg 59
(bij het Maasstad Ziekenhuis)
De huisartsenpost is uitsluitend bedoeld voor
spoedgevallen die niet tot de eerstvolgende
werkdag kunnen wachten.
Dit betekent dat indien u dringende medische zorg
nodig heeft in de avond, de nacht, het weekend of
op feestdagen, u contact op kunt nemen met de
Huisartsenpost.
Houd uw verzekeringsgegevens en medicatie bij de
hand. Een ervaren assistente zal met u overleggen
waarmee de post u van dienst kan zijn; advies,
recept, consult of visite.
De huisartsenpost is bereikbaar van 17.00 tot 8.00
u de volgende morgen, tijdens weekenden en op
alle erkende feestdagen.

Praktijk Mevr. L.H.C. Nguyen
Telefoon: 0180-200006
Mevr. Nguyen: aanwezig op maandag, dinsdag,
donderdag en vrijdag
Dhr. Hovig: aanwezig op dinsdag, woensdag en
vrijdag
Mevr. Bergen: aanwezig op maandag en woensdag
Huisarts in opleiding: aanwezig op maandag,
woensdag, donderdag en vrijdag

Huisartsen
Carnisselande - Nguyen

Tijdens vakanties van mevr. Nguyen wordt u
geholpen door een waarnemend collega: de praktijk
blijft geopend voor huisartsenzorg.

Echografie: dokter Nguyen is gespecialiseerd
in echografie van de buik en vaginale echo’s. Dit
kan gebruikt worden bij klachten die mogelijk
veroorzaakt worden door gal-of nierstenen,
afwijkingen in de lever, bij vragen over de
buikvaten, bij bloedingsklachten door myomen in de
baarmoeder of voor een controle-echo na plaatsing
van een spiraal. De huisarts bespreekt met u of
echo-onderzoek van toepassing is.

www.huisartsencarnisselande.nl
Middeldijkerplein 310
2993 DL Barendrecht
T: 0180-200006

SPOEDLIJN (werkdagen van 8:00 – 17:00 u)
0180-200006 | kies ‘1’ in het keuzemenu
N.B.: Dit is alleen voor dringende gevallen en/of
levensbedreigende situaties.
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PRAKTIJKREGELS

HERHAALRECEPTENLIJN

Voor maken van afspraken:
Bellen tussen 8:00 - 10:30 u of via MijnGezondheid.net

T: 0180-200006 (optie ‘2’ in het keuzemenu)
of via MijnGezondheid.net

Aanvragen van een telefonisch consult:
Bellen tussen 8:00 - 10:30 u.

U kunt via de praktijktelefoon (optie ‘2’ in het
keuzemenu) dag en nacht uw herhaalrecepten
inspreken. Het inspreken gaat stapsgewijs aan de
hand van een aantal vragen. Het antwoord kunt u
na de piep rustig en duidelijk inspreken. Na het
inspreken van het antwoord op de vraag kunt u
wachten op een nieuwe vraag of een 0 intoetsen.

Visite (huisbezoek) aanvragen:
Bellen tussen 8:00 - 10:30 u.
Recept bestellen voor de eerste keer:
Bellen tussen 8:00 - 10:30 u.
Herhaalrecept:
Bellen op receptenlijn 24 uur per dag mogelijk (zie
verder): 0180-200006 of via MijnGezondheid.net
Opvragen van uitslagen:
Bellen tussen 11:00 – 12:30 u en 13:30 - 15:30 u.
Urine inleveren voor onderzoek:
U dient eerst een formulier, (met vragen over uw
klachten), verkrijgbaar bij de assistente, in te vullen,
dan graag voor 10:00 uur in goed afgesloten potje
met naam-adres-geboortedatum erop vermeld.
Balie:
De balie is gesloten van 10:30 - 11:00 u, van 12:00
- 13:30 u en na 17:00 u.
Niet verschijnen:
Bij niet verschijnen op een afspraak zonder
afmelding, wordt het consult in rekening gebracht.

Zorg ervoor dat u het doosje van de medicijnen die
u wilt herhalen bij de hand heeft.
Bent u ingeschreven bij één van de aangesloten
apotheken, dan kunt u op werkdagen medicijnen
welke voor 10:00 u ’s ochtends aangevraagd zijn,
rechtstreeks daar ophalen vanaf 15:30 u.
Boodschappen die in het weekend of tijdens
feestdagen zijn ingesproken worden op de eerste
werkdag erna verwerkt.
MIJNGEZONDHEIDNET
Met MijnGezondheid.net kunt u uw dossier online
inzien, uw recepten herhalen, uw huisarts een vraag
stellen via het Econsult en kunt u uw uitslagen zien.
U kunt op MijnGezondheid.net inloggen met uw
DigiD.
Van overheidswege zijn wij verplicht om met veilige
digitale dossierinzage en volgens AVGprivacywetgeving te werken. U kunt ons dan
bijvoorbeeld ook veilig foto’s sturen voor
Econsulten. Dit betekent echter ook dat ons
reguliere email-adres hiermee komt te vervallen.
Het kan voorkomen dat we niet meteen op dezelfde
werkdag uw Econsult kunnen beantwoorden. We
verzoeken u daarom voor spoedgevallen geen
Econsult te sturen, maar ons direct te bellen.
Herhaalrecepten kunt u aanvragen via
MijnGezondheid.net.

Wij verzoeken u dit ten minste één dag van te voren
te doen. Op die manier geeft u ons en de apotheek
dan ruim de tijd om het recept tijdig voor u te
verwerken. Hartelijk dank voor uw begrip.
ASSISTENTES
U kunt bij de assistentes terecht voor de volgende
zaken:
o Het maken van afspraken
o Aanvragen en afhandelen van recepten en
vragen daarover
o Het afhandelen van vragen over
verwijskaarten
o Adviezen betreffende niet ernstige, veel
voorkomende klachten
Op afspraak kunt u terecht voor:
o Suiker prikken en venapuncties
o Injecties toedienen
o Bloeddruk meten
o Verwijderen van hechtingen
o Uitspuiten van oren
o Urine onderzoek
o Behandeling van wratten
o Maken van uitstrijkjes
o Wondbehandeling

PRAKTIJKONDERSTEUNERS
De praktijkondersteuners (POH) ondersteunen de
huisartsen bij de zorg voor chronisch zieken
(bijvoorbeeld suikerziekte, astma, COPD). Zij
helpen ook bij ouderenzorg en bij het uitvoeren van
diagnostische testen.
Zij organiseren, voeren spreekuren uit en vormen
een verbindende schakel tussen diverse
hulpverleners.
Bij de POH-GGZ kunt u terecht voor psychologische
ondersteuning.

