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Praktijk gesloten voor inschrijving nieuwe patiënten 
De laatste jaren is de dienstverlening door onze praktijk verder ontwikkeld en waar mogelijk verbeterd. 
Het heeft geleid tot onder andere het kwaliteitskeurmerk van het NHG en een gestage groei van ons 
patiëntenbestand. Wij blijven streven naar permanente kwaliteitsverbetering en dat vraagt om 
voortdurende evaluatie en bezinning. Dat heeft er toe geleid dat wij tijdelijk stoppen met de inschrijving 
van nieuwe patiënten. Wij maken daarbij een uitzondering voor nieuwe patiënten die in directe relatie 
staan met reeds bij ons ingeschreven patiënten en/of waar reeds sprake is van een zorgverband. 
 
 

Inloopspreekuur 
Dagelijks is er van 8.00 - 8.30 uur een inloopspreekuur. Dit spreekuur is uitsluitend bedoeld voor 
kortdurende consulten en kleine aandoeningen zoals bijvoorbeeld hoesten en beoordeling van een 
huidplekje. U kunt zonder afspraak en zonder zich te melden bij de doktersassistente in de wachtkamer 
plaatsnemen. U wordt op volgorde van binnenkomst door de dienstdoende huisartsen ontvangen. Als uw 
klachten te uitgebreid zijn voor het inloopspreekuur (zoals bv moeheid of psychische klachten), zullen de 
huisartsen u adviseren een afspraak te maken op het reguliere afsprakenspreekuur. 
 
 

Huisartsenpost Amersfoort 
De huisartsenpost (HAP) is er voor spoedzorg buiten kantoortijden en alleen te bezoeken na een 
telefonische afspraak. De HAP Amersfoort is bereikbaar via telefoonnummer 0900 - 331 1 233 en 
bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 17.00 tot 08.00 uur de volgende morgen. In het weekend 
en op feestdagen is er een 24-uursdienst. 
 
 

Diabetes mellitus 

Diabetes mellitus (suikerziekte) is een onzichtbare ziekte, waarmee je jaren kunt rondlopen zonder het te 
merken. De symptomen zijn vaag en veel mensen hebben nauwelijks klachten. Signalen die kunnen 
wijzen op diabetes zijn: dorst en veel plassen; veel moe zijn; wazig zien; slecht genezende wondjes; 
infecties die vaak terugkomen, zoals blaasontsteking of vaginale schimmelinfecties. 
Herkent u hier iets van, of komt er veel diabetes in uw familie voor? Maak dan een afspraak bij uw 
huisarts. Een test door middel van een vingerprikje met  één druppeltje bloed geeft aan of er sprake is 
van diabetes mellitus. 
 
 

Test uw gezondheidsrisico 
Het Nederlands Huisartsengenootschap heeft samen met andere partners de Persoonlijke 
Gezondheidscheck ontwikkeld. Via www.persoonlijkegezondheidscheck.nl kunt u een  gezondheids- 
rapport aanmaken, gevolgd door adviezen om zelf aan  
de slag te gaan, of zo nodig uw huisarts te raadplegen.  
 

 
 

Wilt u voortaan deze nieuwsbrief automatisch op uw e-mailadres ontvangen? Schrijf u dan in op onze 
digitale nieuwsbrief via de praktijkwebsite. 

http://www.persoonlijkegezondheidscheck.nl/

