
In deze folder van huisartsenpraktijk Zuidwolde vindt u informatie over de algemene 

gang van zaken in de drie praktijken en de belangrijke telefoonnummers. 

Wellicht is het een goed idee om deze folder,  na het lezen, een vaste plaats te geven, 

bijvoorbeeld bij de telefoon. 

 
Bereikbaarheid: 

 
Spoedlijn: Alle huisartsen 0528- 371133 

 
Deze lijn is 7 dagen in de week, 24 uur per dag bereikbaar. De spoedlijn is alleen bedoeld 

voor situaties waarbij directe medische hulp noodzakelijk is. 

 

Praktijklijnen: 

 
S.P. Dam   Tel. 0528-371263 

 

D.P. de Groot   Tel. 0528-371334 

J.A. Nikkels 

 

G.J. Costello- Anholts  Tel. 0528-371231 

R. Wissink 

 

Deze praktijklijnen zijn bedoeld voor normale contacten op werkdagen tussen 8.00 en 

17.00 uur. Hoewel wij beschikken over meerdere telefoonlijnen, kan het voorkomen dat 

alle lijnen bezet zijn. Probeert u dan later nog eens te bellen.  

 

Receptenlijnen: 

 
S.P. Dam   Tel. 0528-378652 

 

D.P. de Groot   Tel. 0528-378650 

J.A. Nikkels 

 

G.J. Costello- Anholts  Tel. 0528-378651 

R. Wissink 

De receptenlijn is bedoeld om herhaalmedicijnen aan te vragen. Wij verzoeken u hier 

zoveel mogelijk gebruik van te maken, zodat de praktijklijnen vrij blijven voor afspraken 

en overige vragen. Elke praktijk heeft zijn eigen receptenlijn. 

De receptenlijn is aangesloten op een antwoordapparaat. Wanneer u het nummer belt, 

kunt u uw naam en geboortedatum duidelijk inspreken, gevolgd door de gewenste 

herhaalmedicijnen. Voor herhaalmedicijnen kunt u ook de lege doosjes van uw 

medicijnen aan de balie van de praktijk inleveren. 

Let op! Deze receptenlijn is dus niet bedoeld voor nieuwe medicijnen. In dat geval kunt u 

het medicijn via de assistente aanvragen. 



Wanneer u een recept bestelt, kunt u het medicijn de volgende werkdag na 16.00 uur tot 

17.30 uur bij de apotheek ophalen. Indien nodig kunt u vermelden dat het medicijn 

bezorgd moet worden. 

Spreekuurorganisatie 

Er is dagelijks spreekuur op afspraak. Een afspraak voor het spreekuur kunt u telefonisch 

of aan de balie maken van 8.00 tot 17.00 uur. 

Per afspraak wordt 10 minuten gereserveerd. De assistente vraagt u naar de reden van het 

spreekuurbezoek om zo nodig extra tijd te reserveren of zelf al voorbereidend onderzoek 

te doen. Mogelijk kan zij uw vragen al beantwoorden. Op deze manier kan de wachttijd 

tot een minimum worden beperkt.  

Voor een aantal medische verrichtingen bestaat een apart assistentenspreekuur (zie 

verderop in deze folder). 

Visites 

Patiënten die te ziek zijn om naar de praktijk te komen, kunnen tussen 8.00 en 10.00 uur 

een huisbezoek bij de assistente aanvragen. Spoedvisites kunnen uiteraard ieder moment 

van de dag worden aangevraagd. 

Telefonisch spreekuur 

U kunt als u de huisarts over iets wilt spreken, waarvoor een spreekuurafspraak eigenlijk 

niet nodig is, een afspraak maken voor het telefonisch spreekuur. Als u voor 10.00 uur 

een afspraak maakt bij de assistente, belt de huisarts u later op de dag terug. 

Assistentenspreekuur 

De assistente is nauw betrokken bij het werk in de praktijk. U kunt bij haar onder andere 

terecht met vragen over medicijnen, machtigingen, rekeningen, tarieven e.d. Ook kunt u 

bij haar informatiefolders vragen. 

De assistentes zijn opgeleid om een aantal medische handelingen uit te voeren. Ze hebben 

een driejarige beroepsopleiding gevolgd en volgen regelmatig nascholingscursussen. De 

werkzaamheden van de assistentes vallen onder de verantwoordelijkheid van de 

huisartsen.  

U kunt bij de assistente bijvoorbeeld terecht voor: 

 wonden verbinden 

 hechten 

 hechtingen verwijderen 

 injecties (o.a. reizigersvaccinaties) 

 oren uitspuiten 

 medisch onderzoek (bepaling van bloeddruk of bloedsuiker e.d.) 

 gehoor onderzoek 

 zwangerschapstesten 



 nakijken van bloed en urine en overig laboratoriumonderzoek 

 uitstrijkjes in het kader van het bevolkingsonderzoek 

 behandeling van wratten 

Urine onderzoek 

Urine bij voorkeur ’s ochtends voor 9.30 uur afgeven aan de balie. Indien mogelijk graag 

ochtendurine, omdat deze de meest betrouwbare uitslag geeft. De assistente zal u naar uw 

klachten vragen om tot een juiste behandeling te komen. 

Mocht u de urine niet direct kunnen brengen, dan kunt u deze het beste in de koelkast 

bewaren. U kunt ’s middags na 13.30 uur bellen voor de uitslag. 

 

Uitslagen opvragen 

 
Voor uitslagen van specialisten en laboratoriumonderzoeken zijn de assistentes na 15.00 

uur telefonisch te bereiken. 

 

Website 

 
Op de website: www.huisartsenpraktijkzuidwolde.nl vindt u ook informatie over onze 

huisartsenpraktijk. 

 

Praktijkorganisatie 

 
NHG geaccrediteerde pluspraktijk 

Sinds 2011 is onze praktijk NHG-geaccrediteerd. Met dit keurmerk laat de praktijk zien 

dat er systematisch en continu gewerkt wordt aan kwaliteitsverbetering van de zorg. 

Tevens is onze praktijk per 1 april 2011 een Achmea "Pluspraktijk ". Zilveren Kruis 

Achmea heeft besloten om huisartsenpraktijken met een hoog service niveau de titel 

"pluspraktijk" te geven. 

Praktijkondersteuner Huisarts (POH) 

In onze praktijk zijn twee praktijkondersteuners werkzaam. Zij begeleiden (in nauwe 

samenwerking met de huisarts) chronische zieke patiënten, zoals patiënten met 

suikerziekte, astma/COPD, hoge bloeddruk of een te hoog cholesterol. Ook kunnen zij u 

begeleiden bij het stoppen met roken. 

Dit doen zij zowel op de praktijk als bij de patiënt thuis. 

Voor het maken van een afspraak kunt u met uw eigen praktijk bellen. 

 

http://www.huisartsenpraktijkzuidwolde.nl/


 

Praktijkondersteuner GGZ 

In onze praktijk is ook een praktijkondersteuner GGZ werkzaam.  

De praktijkondersteuner GGZ biedt ondersteuning van de huisartsenzorg aan patiënten 

met klachten van (mogelijk) psychische, psychosociale- of psychosomatische aard. 

Hierbij valt o.a. te denken aan depressieve- en angstklachten, stress, burn-out, 

rouwverwerking en relatieproblemen. De zorg vindt hoofdzakelijk plaats in de 

huisartsenpraktijk, maar kan ook bij de patiënt thuis. 

Reizigersvaccinaties 

Wanneer u op reis gaat is het belangrijk dat u goed beschermd bent en de juiste 

vaccinaties krijgt. U kunt in onze praktijk terecht voor uw reizigersvaccinaties. De 

assistente kan u hierover informeren. 

Opleidingspraktijk 

Huisartsenpraktijk Zuidwolde is een opleidingspraktijk, wat betekent dat u regelmatig 

stagiaires aantreft. Het is voor hen noodzakelijk, dat zij de in hun opleiding geleerde 

vaardigheden leren toepassen in de praktijk. De stage is een belangrijk deel van de 

opleiding tot huisarts en tot doktersassistente. 

De doktersassistente-stagiaires studeren aan het Alfa college in Hoogeveen.  

De huisartsen zijn afgestudeerde artsen in opleiding tot huisarts en volgen hun studie aan 

de vakgroep Huisartsgeneeskunde van de Rijksuniversiteit Groningen. 

 

Waarneemgroep 
 

Omdat uw eigen huisarts niet altijd beschikbaar kan zijn, hebben de vijf huisartsen uit 

Zuidwolde samen een waarneemgroep gevormd. Dit betekent dat zij volgens een vast 

rooster om beurten de avond- en weekenddiensten draaien. Tijdens deze uren is de 

dienstdoende huisarts beschikbaar voor spoedgevallen. U wordt verzocht alleen voor die 

problemen contact op te nemen, waarmee niet gewacht kan worden tot de volgende 

werkdag. Bij spoedgevallen waarbij ook 112 gebeld wordt (zoals reanimatie, zwaar 

ongeval), verzoeken wij u dringend ook ons te bellen. 

 

Geografische praktijkgrenzen 
 

Het verzorgingsgebied van de waarneemgroep Zuidwolde komt overeen met het gebied 

dat voor de gemeentelijke herindeling tot de gemeente Zuidwolde behoorde en het dorp 

Echten. Er worden geen patiënten aangenomen die buiten dit gebied wonen. Bij 

verhuizing naar een adres buiten deze grenzen wordt u verzocht een andere huisarts te 

zoeken. 



 

Kraamzorg  Zuidwolde 

De huisartsen Nikkels en Costello bieden ook zorg rondom zwangerschap, bevalling en 

kraambed. Er is een intensieve samenwerking met Monique de Wolde en Dikkie van den 

Berg, de  kraamverzorgenden. 

 

Voor meer informatie over Kraamzorg Zuidwolde kunt u bellen naar de huisartsen- 

praktijk tel: 0528-371334. Ook kunt u bij de huisartsenpraktijk de folder over kraamzorg 

Zuidwolde ophalen. Hierin staat alle informatie over kraamzorg Zuidwolde. 

Overige informatie 

Verandering in gezinssituatie 

 
Als u gaat samenwonen of trouwen met iemand die ingeschreven staat bij een andere 

praktijk, wordt u verzocht samen dezelfde huisarts te kiezen. Uw ziektekostenverzekeraar 

eist dat u dit zelf doorgeeft. 

 

Beroepsgeheim 

 
In Nederland kennen alle artsen een beroepsgeheim oftewel een zwijgplicht. Dit betekent 

dat een arts uw medische gegevens niet aan derden mag verstrekken, tenzij u daar uw 

uitdrukkelijke toestemming voor geeft. 

Dit betreft ook alle informatie die uw huisarts te horen krijgt op het spreekuur. De 

doktersassistente heeft ook inzage in uw medische gegevens en is daarom op dezelfde 

manier als de huisarts gebonden aan het beroepsgeheim. Hetzelfde geldt voor stagiaires 

en huisartsen in opleiding. Het beroepsgeheim is wettelijk vastgelegd in het privacy-

reglement. 

De huisarts mag alleen informatie verstrekken aan andere artsen, mits dit schriftelijk is 

aangevraagd door een medicus en er schriftelijk toestemming is van de patiënt. 

 
Klachten 
 

In de medische hulpverlening is een goede verstandhouding tussen hulpverlener (in dit 

geval huisarts of assistente) en patiënt essentieel. Als u ergens niet tevreden over bent, is 

het belangrijk dat u dit aan uw huisarts of de assistente laat weten. Komt u niet tot een 

oplossing, dan kunt u contact opnemen met de Stichting Klachtenregeling Huisartsenzorg 

Noord-Nederland. 

Van dinsdag t/m donderdag is er een telefonisch spreekuur van 10.00-12.00 uur en van 

14.00-16.00 uur. Daarvoor kunt u bellen met telefoonnummer 0592-243865. Op andere 

dagen en tijdstippen kunt u op hetzelfde telefoonnummer bellen en het antwoordapparaat 



inspreken met duidelijk uw naam en telefoonnummer(s). U wordt dan zo spoedig 

mogelijk teruggebeld door de ambtelijk secretaris van de Klachtencommissie. 

Klachtencommissie Huisartsen Noord-Nederland 

T.a.v. mevrouw I.M. Tulp 

Postbus 216 

9400 AE Assen 

 


