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Samen beter!

Binnen Spectrum huisartsenpraktijk werken wij volgens 
het concept van positieve gezondheid. Onze aandacht 
richt zich vooral op mogelijkheden en niet (meer) op 
onmogelijkheden. Wij hebben oog voor de mens als geheel, 
in samenhang met zijn of haar eigen omgeving.

Wij werken hiervoor samen met andere hulpverleners en 
mantelzorgers maar vooral ook graag met uzelf. 

De huisartsenpraktijk is gevestigd in Spectrum Medisch 
Centrum. De praktijk is modern uitgerust en is gecertificeerd 
door het Nederlands Huisartsen Genootschap. 

Met onze praktijk doen wij meer dan de gewone 
huisartsenzorg. Onze bijzondere spreekuren, online 
mogelijkheden, ochtend- en avondspreekuren en de 
anderhalve lijnszorg bieden u extra service. Voor al deze 
diensten wordt uw eigen risico niet aangesproken. 

Wat doen wij voor u?

De praktijk is elke werkdag geopend van 8.00 tot 17.00 
uur (buiten deze tijden wordt u geholpen door de 
huisartsenpost). 
Daarnaast hebben wij een ochtendspreekuur (7.00 - 8.00 
uur) en een avondspreekuur (17.00 - 18.00 uur). Deze 
spreekuren worden gedaan door een van de huisartsen.

Openingstijden.

U kunt via onze website online afspraken maken op 
het spreekuur van onze huisartsen en verpleegkundig 
specialisten. Dit gaat snel en gemakkelijk en u hebt 
hiervoor geen DigiD nodig.
Ook kunt u uw eigen medisch dossier inzien, e-mailen 
met uw huisarts en online uw medicijnen bestellen. 
Hiervoor dient u wel in te loggen met DigiD.

Online mogelijkheden. Bijzondere spreekuren.

Onze huisartsen specialiseren zich in een deel van hun 
vakgebied waardoor wij naast de gewone zorg ook 
bijzondere spreekuren aanbieden.
Zo doen wij zelf echografie, sterilisaties bij mannen, 
prikken wij zelf bloed en verzorgen wij een reizigers- 
spreekuur. Er is samen met de fysiotherapeut 
een speciaal spreekuur voor sportblessures en 
schouderklachten. 
Er zijn bijzondere spreekuren voor hart- en vaatziekten, 
ADHD, verslavingsproblematiek, stressklachten, 
ouderenzorg, wondzorg en huidproblemen. 
Via de assistente kunt op deze spreekuren een afspraak 
maken. 

Anderhalve lijns zorg.

Wanneer u door uw huisarts wordt verwezen naar de 
medisch specialist bestaat  de kans dat u eerst in ons 
centrum door de specialist wordt gezien. Hierbij is een 
van onze huisartsen aanwezig. 
Tijdens dit gezamenlijke consult wordt samen met u 
beoordeeld of verwijzing naar het ziekenhuis nood- 
zakelijk is. Dit bezoek aan de medisch specialist valt 
buiten het eigen risico. 

Thuiszorg.

Onze huisartsenpraktijk heeft een eigen thuiszorg: “de 
Wijkzorg”. Huisarts en thuiszorg zijn 1 team waardoor de 
zorg snel geregeld wordt en goed afgestemd is op uw 
situatie.
Indien u thuiszorg nodig hebt kunt u contact opnemen 
met uw huisarts of met “de Wijkzorg”. Een lidmaatschap 
bij “de Wijkzorg” is hierbij niet noodzakelijk.

Telefonische bereikbaarheid.

U bereikt ons op telefoonnummer: 0522-745678. Alleen bij 
spoed kiest u vervolgens een 1. Anders blijft u aan de lijn en 
de assistente staat u te woord.
U kunt ook de keuze maken om door ons teruggebeld te 
worden op een door u gekozen tijdstip.
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Wie zijn wij?

In onze praktijk werken wij met verschillende medewer- 
kers.
Naast huisartsen en assistentes doen praktijkonder-
steuners (POH) de zorg voor patienten met chronische 
ziekten zoals diabetes, COPD en hart- en vaatziekten. 
Ook hebben wij  praktijkondersteuners voor de geestelijke 
gezondheidszorg en voor de ouderenzorg.
In de praktijk werken twee verpleegkundig specialisten. 
Zij zijn zeer deskundig en doen zelfstandig spreekuur en 
visites. 
Op onze website: www.spectrumhuisartsen.nl vindt u alle 
medewerkers van de praktijk. 

Voor al onze medewerkers geldt het medisch beroeps-
geheim. 

spectrum
medisch centrum

0522 - 745678

0522 - 745678 
kies 1 voor spoed

0900 - 112 0 112
huisartsenpost 

info@spectrummedischcentrum.nl
(niet voor medische vragen).

0522 - 745626
receptenlijn

0522 - 243175
De Wijkzorg

Online afspraak
via: www.spectrumhuisartsen.nl

Via onze website kunt u snel en gemakkelijk online 
een afspraak maken. U hebt dan geen Digid nodig. 
U kunt mailen met uw huisarts, medicijnen bestellen 
of uw medisch dossier inzien. Hiervoor is Digid wel 
noodzakelijk.  Praktische tips.

In onze praktijk proberen wij u altijd zo goed mogelijk van 
dienst te zijn. Toch kan het handig zijn een aantal zaken te 
weten.
-  het beste belt u eind van de ochtend of begin van de 
middag. Dan is de wachttijd aan de telefoon het kortst. 
Natuurlijk kunt u ook online een afspraak maken. 
-  urine kunt u zonder afspraak afgeven aan de balie. Wij 
kijken de urine voor u na en u krijgt de uitslag. Indien nodig 
krijgt u een behandeling mee.
-  bloed prikken kan in ons centrum. Ook prikken wij bloed 
bij u thuis. U hoeft hiervoor dus niet meer naar het zieken-
huis. Bloedafname gebeurt op afspraak. 
-  huisbezoek vraagt u telefonisch aan via de assistente. 
Het is prettig als u vroeg op de dag belt wanneer u een 
huisbezoek wenst. 
-  indien u een afspraak hebt wacht u in de centrale hal. Let 
u goed op dat u plaats neemt in de juiste kleur stoelen. De 
assistente geeft dit aan wanneer u de afspraak maakt.
U hoeft zich niet te melden aan de balie. 


