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Praktijkfolder

Welkom bij huisartsenpraktijk Triniteit.
In deze praktijkfolder vindt u informatie  

over de praktijkorganisatie.

Openingstijden huisartsenpraktijk
De praktijk is geopend van  maandag t/m vrijdag 
van 8.00 tot 17.00 uur.
(Van 12.30 tot 13.30 uur is de praktijk uitsluitend 
telefonisch bereikbaar voor spoedgevallen.) 

Avond-nacht en weekenddienst
Wanneer de huisartsenpraktijk gesloten is kunt u voor 
spoedgevallen terecht bij:
Nucleus Huisartsenpost Terneuzen
Vlietstraat 12, 4535 HA Terneuzen
(ingang achterzijde ziekenhuis)
Telefoon: 0115-643000
Gelieve eerst telefonisch een afspraak te maken en uw 
verzekeringsgegevens bij de hand te houden.

Levensbedreigende toestand 
of een zeer hoge mate van urgentie
Indien hiervan sprake is toets 1 of bel 112

Het maken van afspraken voor het spreekuur  
of aanvragen van een visite

Dit kan telefonisch, keuzemenu: toets 3. We verzoeken u 
de aanvraag voor een visite te doen vóór 11 uur.
De assistente zal u vragen naar de reden van de afspraak 
om de duur van het consult/visite en de mate van urgentie 
goed te kunnen inschatten.
Een consult duurt 10 minuten. Indien u meerdere zaken 
wilt bespreken of een gesprek wenst maakt u dit dan 
alstublieft kenbaar, dan wordt er meer tijd gereserveerd.
Het online maken van afspraken kan 24 uur per dag, 
indien u zich hebt aangemeld bij www.mijngezondheid.net 

Het team van 
huisartsenpraktijk Triniteit

assistentes:
Corianne, Carina, Debby,

Magda, Marjon, Monique, Ria

praktijkondersteuners:
Brigitte, Larissa

Mw. M. van der Poel, praktijkondersteuner GGZ en GGZ jeugd
Mw. C. Groote Schaarsberg, praktijkondersteuner GGZ

longverpleegkundige: Rita Dobbelaar

waarnemend huisarts: Dr. M. Bruurs 
(werkzaam op woensdagmiddag, donderdag en vrijdag)

huisartsen: J.G.H. Hensels, A.H.J. Jaspar
M.M.H. Menu

Praktijkmedewerkers:

Assistentes
Zaken die door de assistente worden afgehandeld zijn 
bijvoorbeeld;  het geven van injecties, het meten van 
bloedsuiker, het nakijken van urine, het meten van 
bloeddruk, het geven van een reisadvies, het begeleiden van 
stoppen met roken, het verzorgen van wonden, het tapen van 
een enkel, het afnemen van een geheugen- of een gehoortest, 
het maken van hartfilmpje (ECG), het uitspuiten van oren,  
het aanstippen van wratten

Praktijkondersteuners
Zij zijn bevoegd om patiënten te begeleiden met diabetes, 
risicofactoren voor hart-en vaatziekten, hartfalen, COPD 
en astma en tevens begeleiden zij kwetsbare ouderen.

Praktijkondersteuner-GGZ en -GGZ jeugd
Uw huisarts kan u binnen de praktijk verwijzen naar de  
praktijkondersteuner- GGZ (geestelijke gezondheidszorg).
Het gaat hierbij om milde psychische klachten zoals 
angsten, neerslachtigheid of problemen binnen een relatie 
of op het werk.

Stagiaire doktersassistente
De praktijk is opleidingspraktijk voor doktersassistenten.

Longverpleegkundige
Mensen met ernstige COPD en astma worden door de 
longverpleegkundige begeleid.

Huisarts in opleiding
De praktijk is verbonden aan de huisartsenopleiding van  
de Erasmus Universiteit te Rotterdam. Geregeld is er een 
huisarts in opleiding gedurende  een jaar in de praktijk 
werkzaam. Een huisarts in opleiding is een afgestudeerde 
arts die de specialisatie tot huisarts volgt. 



Het aanvragen van een herhaalrecept
Dit kan telefonisch via de herhaalreceptenlijn 24 uur per 
dag: toets 2
of online indien u bent aangemeld bij 
www.mijngezondheid.net
De medicatie kan na 2 werkdagen worden 
opgehaald bij uw apotheek  

Het stellen van vragen of opvragen van uitslagen
Dit kan telefonisch: toets 3
Via www.mijngezondheid.net kan dit online 
24 uur per dag.
Urgente zaken uitsluitend telefonisch.

Klachten
Uiteraard zijn wij bereid om zaken die niet naar 
tevredenheid zijn verlopen met u te bespreken.
De praktijk is aangesloten bij Stichting Klachtenregeling 
Huisartsenzorg Zuid Nederland.
Voor het melden van een klacht verwijzen wij u naar 
onze website: www.medischcentrumepicurus.nl
of u kunt het formulier afhalen bij de assistente aan 
de balie.

Online communiceren 
met de huisartsen-
praktijk

www.mijngezondheid.net 
Via dit internetportaal communiceert u op een beveiligde 
manier met uw huisarts voor het stellen van een vraag, 
het inzien van uitslagen en diagnoses, het aanvragen van 
recepten en het maken van een afspraak op het spreekuur.
U kunt zich hiervoor aanmelden via onze website door op 
de link te klikken onder het kopje ‘aanmelden voor MGN’
U dient in het bezit te zijn van een digiD inlogcode met 
sms functie. Het gewone internetverkeer via email is niet 
beveiligd voor communicatie over medische gegevens.

Praktijkzaken:
In de praktijk kunt u ook terecht voor:

✓	 Een reisadvies en het geven van vaccinaties (evenals 
gele koorts); download alstublieft eerst het formulier 
op de website en geeft u het ingevuld af bij de 
assistente.

 Aan dit advies en aan de vaccinaties zijn kosten 
verbonden. 

✓	 Een preconceptieconsult; dit zijn adviezen bij 
zwangerschapswens om gezond en geïnformeerd aan 
een zwangerschap te beginnen.

✓	 Het aanstippen van wratten.

✓	 Advies en begeleiding bij het stoppen met roken en het 
volgen van een gezonde leefstijl met betrekking tot 
gewicht, voeding en beweging.

✓	 Spreekuur van de verloskundige en arts verstandelijk 
gehandicapten (AVG).

✓	 Voor begeleiding van zwangerschap en bevalling wordt 
u door uw huisarts verwezen naar de verloskundige. 
Tijdens het kraambed zullen de controles van moeder 
en kind thuis worden gedaan door uw eigen huisarts.

✓	 Spreekuur van de verloskundigen van Zorgsaam.

Wij hopen dat u zich als patiënt thuisvoelt  
in onze praktijk!
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