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Bloedonderzoek
Prikpunt gebouw: 
‘de Rank’ Torenstraat 15
maan,- dins,- woens,- en vrijdagochtend:
08.00-09.00 uur
Donderdagochtend: 10.00-11.00 uur
Laboratorium Lukas van 07.00-16.30
EDC Juliana maandag t/m donderdag 08.00-16.30
en vrijdag 08.00-12.00
Uitslag bekend na 3 werkdagen.

Röntgenfoto’s
Gelre Ziekenhuis uitsluitend op afspraak: 
(055) 5818300 of 
Locatie Willem Tellstraat Epe: (zonder afspraak)
maandag, dinsdag en donderdag: 08.30- 16.30 uur
uitslag bekend na 5 werkdagen

Avond-, nacht- en weekenddienst
Vanaf 17.00 uur tot de volgende werkdag 08.00 uur 
kunt u voor spoedgevallen contact opnemen met de 
Regionale Huisartsenpost Apeldoorn.
TELEFOON: 0900 - 600 9000

Gelre Ziekenhuis, locatie: Lukas Ziekenhuis
Bezoek Huisartsenpost uitsluitend na telefonisch 
overleg, houdt uw verzekeringsgegevens bij de hand.

Apotheek Stellendam
Is geopend van 8.00 - 18.00 uur. 
Zaterdag geopend van 10.00 - 13.00 uur.
Afhalen herhaalrecepten na 16.00 uur.

Waarneming tijdens vakantie en nascholing
Tijdens afwezigheid van uw eigen huisartsen wordt 
de gehele  praktijk waargenomen door een van de 
collega huisartsen uit de huisartsengroep Vaassen/
Emst.

De huisartsengroep Vaassen/Emst 
bestaat naast uw eigen huisartsen uit:

De heer H. Duthler,
Dorpsstraat 84, Vaassen,
telefoon: (0578) 571325

De heer M.H.E. Smale
Dorpsstraat 84, Vaassen,
telefoon: (0578) 572800

De heer T. P. Smink
Marijkeweg 3, Vaassen, 
telefoon: (0578) 571515

De heer G.H. Wiechers
Zuster van Rossumweg 25, Emst
telefoon: (0578) 661215

www.huisartsendegrootweis.nl



Praktijkassistente
U krijgt altijd eerst te maken met de assistente.
Zij maakt de afspraken. Dit kan betekenen dat zij
vraagt waarvoor en hoelang u de dokter wilt raad-
plegen.
Zo kan zij in overleg met u beter bepalen
op welk tijdstip voor u het best een afspraak kan
worden gemaakt. Vooral wanneer de spreekuren
druk bezet zijn, is dat belangrijk. Dit geldt ook
voor het aanvragen van een huisbezoek. U kunt
met vele medische vragen bij de assistente terecht:
ook zij heeft haar beroepsgeheim. Zij heeft een
eigen spreekuur voor: bloeddruk meten, oren uit-
spuiten, bloed onderzoek (suiker, Hb, CRP), long-
functie, ECG maken, CVRM controle, diabetes 
controle, injecties geven, aanstippen van wratten 
en maken van uitstrijkjes in het kader van bevol-
kingsonderzoek.
 
Afsprakenspreekuur
Uitsluitend volgens afspraak, aanvragen hiervoor 
tussen 08.00 – 10.30 uur
Voor een afspraak wordt ongeveer 10 minuten 
uitgetrokken. Verwacht u meer tijd nodig te 
hebben, meldt u dit dan bij het maken van de 
afspraak. 
Belt u de assistente tijdig als u een afspraak wilt 
afzeggen.

Telefonisch spreekuur
Aanvragen hiervoor tot 10.30 uur
U wordt na 11.30 uur teruggebeld. 

Huisbezoek
Aanvragen 08.00 – 10.30 uur. U wordt verzocht zo 
mogelijk naar de praktijk te komen. 
De praktijk biedt betere onderzoeks- en behandel -
mogelijkheden. Huisbezoeken vinden plaats tussen: 
12.00 – 14.00 en na 16.00 uur

Herhaalrecepten
U helpt ons door de lege verpakking of het etiket
van het geneesmiddel achter te laten in het kastje
naast de praktijkingang.
Aanvragen voor 10.00 uur ingeleverd kunnen de vol-
gende werkdag vanaf 16.00 uur worden opgehaald
bij apotheek Stellendam.

Herhaalrecepten kunnen ook via de website
aangevraagd worden www.huisartsendegrootweis.nl

De receptenlijn op telefoonnummer 575555 wordt
dagelijks afgeluisterd om 10.00 uur; aangevraagde

receptuur kunt u de volgende werkdag na 16.00 uur
afhalen bij apotheek Stellendam.

Uitsluitend tijdens de vakantie van uw huisartsen
kunt u voor herhalingsrecepten rechtstreeks bij

apotheek Stellendam terecht.

Urine onderzoek
U kunt urine voor onderzoek tot 10.30 in het kastje 
(naast de praktijkingang) neerzetten met uw naam 
en telefoonnummer op het potje. U kunt tussen 
13.00 - 14.00 uur bellen voor de uitslag.

EHBO  EN SPOEDGEVALLEN
Voor eerste hulp en spoedgevallen kunt u altijd 
direct terecht. Het is belangrijk dat u van tevoren 
belt (of laat bellen), zodat wij op uw komst voor-
bereid zijn.
Als iedere seconde telt, belt u zowel het alarm-
nummer 112 als de huisarts!

PATIENTENINFORMATIE

HUISARTSENPRAKTIJK
de GROOT - WEIS

Huisartsen: R.P. de Groot en
 N. M. de Groot - Weis

Praktijkassistentes: Marloes Zuijderduijn-van Raalten
         Mariënte van de Werfhorst-Damen
 José Reijrink

Praktijk-
verpleegkundige: Jennet Douma-Annanepesova 

Praktijkadres: Jan Mulderstraat 29
 8171 CC  Vaassen

Telefoon: (0578) 571230 
Receptenlijn: (0578) 575555
Fax: (0578) 575118
Website: www.huisartsendegrootweis.nl

Praktijktijden: Op werkdagen van 08.00 – 17.00 

Opbeltijden: 08.00 – 10.30 en 13.00 – 14.00

Als iedere seconde telt, belt u zowel het 
alarmnummer 112 als de huisarts!

Alleen wanneer u dringend medische hulp nodig 
heeft, kunt u gebruik maken van de spoedlijn.

Telefoon: (0578) 577025


