Openingstijden

Wij hopen op een goede samenwerking met u

Onze huisartsenpraktijk is geopend van maandag

en staan als team voor u klaar.

tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur.
Wij hebben lunchpauze van 12.30 tot 13.00 uur.

E.S. Remmerswaal, huisarts
C.J.J. van der Zwet, huisarts
en

Telefonische bereikbaarheid

medewerkers van Huisartsen Julianalaan

Het telefoonnummer van de praktijk is
076 521 50 94. Via dit nummer krijgt u meestal
de doktersassistente aan de lijn. Zij maakt voor
u een afspraak en kan veel algemene vragen
beantwoorden. De praktijklijn wordt veel gebruikt

Praktijknummer
076 521 50 94

en kan dus wel eens bezet zijn. Reden waarom we u
vragen de telefonische gesprekken kort te houden.
Afspraken voor spreekuur:

8 - 11 uur en 14-17 uur

Aanvragen van huisbezoek: 8 - 11 uur
Opvragen van uitslagen:

Avond | Nacht | Weekendnummer
076 525 85 00

14 - 17 uur

Julianalaan 105

Spoed
In geval van spoed belt u het praktijknummer
076 521 50 94 en kiest u optie 1 uit het keuze menu.

4819 AC Breda
www.huisartsenjulianalaan.nl

Gebruik optie 1 alleen als er sprake is van een
ernstige situatie! Anders blokkeert u misschien de
lijn voor een andere patiënt. Bij levensbedreigende
situaties belt u direct 112.

Avond | Nacht | Weekendnummer

076 525 85 00

www.huisartsenjulianalaan.nl

Praktijkinformatie

Spreekuur

Spreek duidelijk uw naam en geboortedatum op

Praktijkondersteuner Somatiek (POH-S)

We werken met een spreekuur volgens afspraak.

het bandje in. Daarna de naam van het medicijn,

De POH-S helpt de huisarts om de zorg aan

Dit voorkomt lange wachttijden en een overvolle

de sterkte, het gebruik en het gewenste aantal. De

specifieke patiëntengroepen, zoals patiënten met

wachtruimte. Een afspraak voor het spreekuur kunt

medicijnen liggen dan de volgende dag klaar bij uw

diabetes, hart- en vaatziekten, astma en COPD te

u telefonisch maken. Houdt u er rekening mee dat

apotheek. Informeert u ook eens bij uw apotheek

optimaliseren. Tevens kan zij u begeleiden bij het

een afspraak 10 minuten bedraagt. Wenst u voor

naar de herhaalservice.

stoppen met roken. In het kader van ouderenzorg

meerdere personen een afspraak? Heeft u een aantal

doet de POH-S ook huisbezoeken.

vragen te bespreken? Vraag dan aan de assistente

Terugbelafspraak

De huisarts of de assistente verwijst u naar de

om een dubbele afspraak te maken. Zo loopt het

Wilt u een kort advies of heeft u vragen naar

praktijkondersteuner.

spreekuur niet uit voor de patiënten die na u komen.

aanleiding van onderzoeksuitslagen, dan kan de

Bel ook tijdig af als een afspraak niet door kan gaan.

assistente een terugbelafspraak voor u maken. De

Bij niet tijdig afbellen kan het consult in rekening

huisarts belt u dan op een afgesproken tijdstip terug.

Praktijkondersteuner geestelijke
gezondheidszorg (POH-GGZ)
De POH-GGZ ondersteunt de huisarts bij de

gebracht worden.

Doktersassistente

begeleiding van patiënten met geestelijke of

Huisbezoek

Bij de doktersassistente kunt u terecht met veel

emotionele klachten. De huisarts verwijst u naar

Indien u om medische redenen niet naar de praktijk

praktische vragen. Zij maakt de afspraken voor de

de POH-GGZ.

kunt komen, is het mogelijk om een huisbezoek aan

spreekuren van de huisarts. Zij verricht bovendien op

te aanvragen. Dit kan dagelijks tussen 8.00 en 11.00

afspraak de volgende ondersteunende handelingen:

Dienst- en waarneemregeling

uur. De huisbezoeken worden meestal afgelegd

• Bloeddrukmeting

De praktijk is vrijwel altijd open. Bij afwezigheid van

tussen 12.00 en 14.30 uur.

• Injecties geven

de eigen huisartsen, is er een waarnemend huisarts

Omdat de praktijk betere mogelijkheden biedt voor

• Oren uitspuiten

aanwezig op onze praktijk.

onderzoek en behandeling is het, indien mogelijk,

• Urine onderzoek

’s Avonds na 17.00 uur en in de weekenden kunt u

beter om naar de praktijk te komen.

• Hechtingen verwijderen

voor spoedgevallen en dringend medische vragen

• Wratten aanstippen

bellen met de Huisartsenpost Breda 076 525 85 00.

Recepten

• Uitstrijkjes maken

De Huisartsenpost is gelegen bij de spoedeisende

Herhaalrecepten kunt u 24 uur per dag inspreken

• Zwangerschapstest

hulp van het Amphia ziekenhuis, locatie

op het bandje van de receptenlijn. U belt naar het

• Geheugentest

Molengracht. U moet altijd een afspraak maken.

praktijknummer 076 521 50 94 en kiest optie 2.

Praktijknummer

076 521 50 94

www.huisartsenjulianalaan.nl

Avond | Nacht | Weekendnummer

076 525 85 00

