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Praktijk
077 – 3082116

Huisartsenpost
0900 – 8818

Ambulance
112

Maandag t/m vrijdag
08:00 – 17:00 uur

Maandag t/m vrijdag
vanaf 17:00 uur en
in het weekend

Als elke seconde telt

Keuzemenu
1. Spoedgevallen

•

•

•

2. Herhaalrecepten

3. Doktersassistente

Herhaalrecepten inspreken (24 uur per dag bereikbaar)
Wanneer u vóór 12:00 uur belt, dan ligt het recept de volgende werkdag
na 14:00 uur voor u klaar bij de apotheek.
Wanneer u na 12:00 uur belt, dan ligt het recept 2 dagen later
na 14:00 uur voor u klaar bij de apotheek.
Doktersassistente
08:00 – 10:30 uur | Afspraak maken dezelfde dag
11:00 – 13:00 uur | Uitslagen opvragen, vragen, afspraak maken
15:00 – 17:00 uur | Urgente vragen
Indien de assistente niet in staat is om de telefoon op te nemen,
dan kunt u uw naam en telefoonnummer inspreken en wordt u
teruggebeld door de assistente.

Pantaleon (1e etage)
Steenbakkersstraat 2
5981 WT Panningen

www.praktijk-vandepas.nl
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Disciplines
In de praktijk werken wij samen met een praktijkondersteuner somatiek en een
praktijkondersteuner geestelijke gezondheidszorg. Deze disciplines hebben
hun eigen spreekuren. Daarnaast heeft de assistente haar eigen spreekuur.
Voor een afspraak kunt u contact opnemen met de assistente.

Contact met de huisarts
Dokter van de Pas heeft dagelijks spreekuur van 08.30 tot 12.30 uur.
Daarnaast heeft zij op maandag-, woensdag- en vrijdagmiddag spreekuur van
15.00 tot 16.30 uur.
Er vind een triage plaats aan de telefoon om u zo efficiënt mogelijk te helpen
en te plannen op het spreekuur.

Visites
Wanneer u om medische redenen niet naar de praktijk kunt komen, zal de
huisarts een visite afleggen. Wij verzoeken u deze voor 10:30 uur aan te vragen
voor dezelfde dag. Deze visites worden gereden tussen 13:30 en 15:00 uur
of na 17:00 uur.

Terugbelafspraak
De assistente kan vaak veel van uw vragen beantwoorden en u eventueel
adviezen geven volgens de NHG standaarden. Indien dit onvoldoende is,
spreekt zij met u af dat de huisarts u op een later tijdstip terugbelt.

E-consult
Voor online afspraken, herhaalrecepten en eenvoudige consultvragen.
Meer informatie hierover vindt u op onze site: www.praktijk-vandepas.nl.

Waarneming
Tijdens vakantieperiodes wordt de praktijk waargenomen door een
waarnemend huisarts.
Tijdens ziekte of onverwachte afwezigheid wordt de praktijk waargenomen
door alle collega’s binnen Pantaleon.

