Praktijkfolder
H.E.M. Debets
huisarts
Burg. Beckersweg 81
6261 NZ Mheer
tel. 043-4571267

Praktijktijden
De praktijk is op werkdagen geopend van 8.00-11.30u
en van 16.30 - 17.00u.

Telefoonnummers
Praktijknummer: 043-4571267
Via het praktijknummer krijgt u in de meeste gevallen
de assistente aan de lijn. Via dit nummer maakt u
afspraken, bestelt u uw medicijnen en kunt u o.a. met
korte vragen terecht.
Beltijden:
Voor 10.00 uur voor afspraken spreekuur, visite op
dezelfde dag.
Andere afspraken en bestellen medicijnen gedurende
de gehele dag.
Spoednummer: 043-4572678
Dit nummer alleen gebruiken bij spoedgevallen, m.n.
als het praktijknummer bezet is.

Spreekuur
Het spreekuur (alleen volgens afspraak) vindt plaats in
de ochtend en begint om 08.00u.
Mocht er ná het spreekuur een probleem ontstaan, dan
is het aan te bevelen niet te wachten tot het telefonisch
spreekuur, maar eerder contact op te nemen. Tussen
16.30-17.00u is regulier géén spreekuur!
Belt u de assistente tijdig wanneer een gemaakte
afspraak niet kan doorgaan.
Het telefonisch spreekuur (16.00-16.30u) is bedoeld
voor kort overleg, adviezen en uitslagen van
onderzoeken.

Huisbezoek
’s Middags worden er huisbezoeken gemaakt. U kunt
tussen 8.00 en 10.00u een visite aanvragen.

In de praktijk zijn betere mogelijkheden voor onderzoek
en behandeling. Daarom is het, indien mogelijk, beter om
naar de praktijk te komen.

Apotheek
Bestellingen van herhalingsmedicatie kunnen telefonisch
en aan de balie worden opgegeven tussen 08.00 en
10.00u, aan de hand van uw medicatiepaspoort .
Voor een goede medicatiecontrole is tijd nodig. Het is
daarom aan te bevelen de medicijnen een dag van
tevoren bij te bestellen. De bestelde medicijnen kunnen
de dag na bestelling tussen 16.30u en 17.00u worden
afgehaald (en ook 's ochtends de dag daarna).
De Uitgifte (16.30-17.00u) is bedoeld voor het afhalen
van bestelde medicijnen (niet voor het aanvragen van
medicijnen). Recepten die door de specialist zijn
uitgeschreven en dezelfde dag nodig zijn gaarne voor
16.30u door de AVM (in de hal van het AZM) laten faxen
naar onze praktijk en even bellen om te informeren of ze
in voorraad zijn.
Ook kunt u overdag, als u in de buurt bent, het recept bij
ons in de brievenbus deponeren.
Eenmaal verstrekte medicijnen kunnen alleen ter
vernietiging worden teruggenomen.
Oude medicijnen kunnen (bij voorkeur zonder
verpakking) bij ons worden ingeleverd.

Wijziging gegevens
Wij vernemen graag zo spoedig mogelijk uw
adreswijziging of verandering van
zorgverzekeraar!

Dienst- en waarneemregeling
Heeft u buiten praktijkuren medische hulp
nodig (alleen voor spoedgevallen), belt u
dan de Huisartsenpost op het AZM tel:
043-3877777 .
Tijdens vakantie wordt er waargenomen
door de collega’s uit de waarneemgroep
(namen en telefoonnummers worden
ingesproken op het antwoordapparaat) en
onderstaande apotheken.

Waarnemende apotheek
Apotheek Maastricht UMC+
(ziekenhuis Maastricht)
Telefoonnummer: 043-3871750.
De apotheek is gelegen in de gang naar de
hoofdingang (waar u de bushaltes vindt),
tegenover het Stiltecentrum. Volg route 8,
niveau 1 (blauw).

Praktijkassistente
Bij de praktijkassistente kunt u 's middags (na
telefonische afspraak) terecht voor bloeddrukmeting,
instellen van 24-uurs tensiemeting, elektrocardiogram
verrichting, enkel-arm-index via doppler, spirometrie
wrattenbehandeling, injecties, tapeverbanden en
uitstrijkjes in het kader van het bevolkingsonderzoek.

EHBO
Voor de eerste hulp kunt u altijd direct terecht. Als u van
tevoren even belt, houden wij rekening met uw komst.

Prikdienst
Op maandag en donderdag van 08.50-9.00u
kan bij Fysiotherapie Mheer (Jonge Hagen
1) bloed worden afgenomen door de
prikdienst van het AZM.
U moet dan wel in bezit zijn van een AZMponsplaatje en een aanvraagformulier van
huisarts of specialist.

