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Spoed buiten kantoortijden Doktersdienst Groningen 0900-9229
Praktijktijden
De praktijk is op werkdagen geopend van 08.00 tot
17.00 uur.
Keuzetoetsen telefoon 0595-571004
1 - spoed
2 - herhalingsrecepten
3 - intercollegiaal overleg
4 - voor de assistente
Bij geen keuze wordt u doorverbonden met de
assistente.
Spreekuur
Wilt u een afspraak maken, visite aanvragen of een
bericht doorgeven, dan kunt u bellen tussen 08.00
en 10.00 uur. De assistente zal om de urgentie en de
juiste duur van een consult in te schatten informeren
naar uw klacht. Indien u dit niet wenst, hoeft u deze
vragen niet te beantwoorden. Om uw klacht goed te
kunnen behandelen verzoeken we u niet meer dan
één klacht per spreekuurcontact te bespreken.
Indien u meerdere familieleden op het spreekuur
mee wilt nemen, dienen deze ook een afspraak te
hebben.
Spoed
Hebt u een spoedgeval, kies dan keuze 1 spoed op
het nummer 0595-571004 of buiten kantooruren de
Doktersdienst Groningen 0900-9229.

Visites
Wanneer het niet mogelijk is om zelf naar de praktijk
te komen, dan kan de huisarts u ook thuis bezoeken.
Bijvoorbeeld omdat u te ziek, (tijdelijk) gehandicapt of
slecht ter been bent. In de praktijk zijn de mogelijkheden voor onderzoek en behandeling beter.
Het huisbezoek is niet bedoeld voor mensen die
geen tijd of geen vervoer hebben om naar het
gewone spreekuur te komen. Visites vraagt u bij
voorkeur voor 10.00 uur aan.
Het is niet altijd vanzelfsprekend dat de huisarts u na
een behandeling in het ziekenhuis thuis bezoekt. We
verzoeken u de ontslagbrief van het ziekenhuis in te
leveren en aan te geven of u een visite van de
huisarts verwacht.

U kunt bij hen terecht voor:
- bespreken van uitslagen en brieven
(telefonisch tussen 13.00 en 14.00 uur)
- oren uitspuiten, gehoortesten
- injecties
- verwijderen van hechtingen
- hartfilm (ECG), longfunctieonderzoek
- wondbehandeling, verbinden, tapen, injecties,
zwangerschapstest
- risicometing op hart- en vaatziekten
- urine-onderzoek
- bloeddruk meten
- het aanstippen van wratten

Uitslagen
Voor de uitslag van een onderzoek of specialistenbrief dient u altijd zelf contact op te nemen. U kunt
ons hiervoor bellen tussen 13.00 en 14.00 uur.

Praktijkondersteuners
Er is een praktijkondersteuner werkzaam voor chronische ziekten zoals suikerziekte, longziekten, harten vaatziekten, stoppen met roken en ouderenzorg.
Er is ook een praktijkondersteuner GGZ werkzaam,
naar haar kunt u verwezen worden bij psychische
problemen.

Recepten
Herhalingsrecepten kunt u aanvragen via:
* De telefoon (keuze 2)
* Inleveren etiketten van medicijnen bij de ingang van
de praktijk.
* Aanvragen via www.gcdemarne.nl.

Internet
Op internet vindt u de praktijksite:
www.gcdemarne.nl. Hierop vindt u veel informatie
en praktijknieuws. Het e-mailadres van de praktijk is
info@gcdemarne.nl.
Indien u zich registreert ontvangt u onze nieuwsbrief.

Na twee werkdagen kunt u de medicijnen ophalen,
tijdens openingsuren in Ulrum bij de Spar, in Leens bij
de Golff. Heeft u vragen over het tijdstip van aflevering of thuisbezorging, neem dan contact op met
Apotheek Winsum, Meeden 3c, 9951 HZ Winsum,
Tel: 0595-444410

E-mailconsult
Het stellen van vragen via e-mail kan via de praktijksite www.gcdemarne.nl.

Assistente
De praktijkassistentes vervullen een belangrijke rol.
Zij zorgen ervoor dat de organisatie binnen onze
praktijk zo goed mogelijk verloopt. Ook voor hen
geldt een beroepsgeheim. Met hen maakt u afspraken en zij kunnen u met allerlei praktische vragen
helpen.

Klachtenregeling
Wij realiseren ons dat er onverhoopt dingen anders
kunnen gaan dan uw of onze bedoeling is. Wij zullen
er alles aan doen om dit tot een minimum te beperken. Bij problemen stellen wij het op prijs dat u dit
aan ons kenbaar maakt. Onze huisartsenpraktijk en
de medewerkers zijn aangesloten bij de Stichting
Klachtenregeling Huisartsenzorg Noord-Nederland,
www.skhnn.nl.
Keuringen
Informatie kunt u opvragen bij de praktijkassistente.

