huisartsenpraktijk

Huisartsenpraktijk Rijckehoef
Van Rijckevorssel van Kessellaan 1A
5491 GD Sint-Oedenrode
Tel: 0413-472530
PRAKTIJKINFORMATIE
Openingstijden
Maandag t/m vrijdag 8.00 – 17.00 uur.
Telefonisch alleen voor spoed bereikbaar tussen 12.30 – 13.30 uur en 16.00 – 17.00 uur.
Spoedgevallen
- Levensbedreigende spoed: bel altijd 112.
- Maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 17.00 belt u de praktijk: 0413-472530 (kies 1).
- Na 17.00 uur, in de nacht, het weekend en op feestdagen belt u: 088-876 5050.
Huisartsenpost Uden, Nistelrodeseweg 10, 5406 PT Uden.
Huisartsen
Mw. E. Maas
Dhr. K. Tersmette
Mw. K. Luijks

aanwezig op
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag om de week
maandag, dinsdag, woensdag en donderdag of vrijdag
woensdag, donderdag en vrijdag

Praktijkondersteuner Somatiek
Mariëlle van Gastel
Aanwezig op maandag, dinsdag en donderdag
José van Ginneken
Aanwezig op maandag en donderdag
Praktijkondersteuner GGZ
Inge Mollen
Aanwezig op maandag, dinsdag en vrijdag.
Wij zijn een opleidingspraktijk voor huisartsen, co-assistenten en doktersassistenten.
Spreekuur
Er is dagelijks in de ochtend en de middag een spreekuur op afspraak
U kunt hiervoor online via het portaal of telefonisch een afspraak maken.
Een afspraak wordt gemaakt voor 10 minuten. Indien u meerdere vragen heeft of meer tijd denkt
nodig te hebben, dit graag aangeven bij het maken van de afspraak. Tijdens deze spreekuren
kunnen ook afspraken voor chirurgische ingreepjes worden gemaakt.

huisartsenpraktijk

Telefonisch spreekuur
Dagelijks op afspraak van 12.00 tot 13.30 uur. De huisarts belt u op om bijvoorbeeld uitslagen van
onderzoeken te bespreken of korte vragen te beantwoorden. Let op: wij bellen anoniem.
E-consult
Door in te loggen op het patiëntportaal kunt u online (ook buiten openingstijden) een vraag stellen
aan de huisarts. U krijgt zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 2 werkdagen, antwoord op uw
vraag.
Huisbezoek
Indien u te ziek bent om naar de praktijk te komen kunt u telefonisch voor 10.30 uur een
huisbezoek aanvragen. De assistente zal met u afspreken wanneer de huisarts op visite komt.
Spreekuur van de doktersassistente
Hier kunt u op afspraak terecht voor onder andere meten van de bloeddruk, aanstippen van
wratten, oren uitspuiten, hechtingen verwijderen, wonden verbinden, tapen, urine onderzoek,
maken van uitstrijkjes en vaccinaties.
Herhaalrecepten
U kunt herhaalrecepten aanvragen via het patiëntportaal op www.rijckehoef.nl en via de
herhaalreceptenlijn: 0413-420501.
Klachtenregeling
Klachten of conflicten lossen we het liefst zo snel mogelijk samen met u op.
Neemt u hiervoor contact met de praktijk op of vul een klachtenformulier in. Dit is
verkrijgbaar bij de assistente of te downloaden op www.rijckehoef.nl.
Blijft uw klacht onopgelost of wilt u de klacht niet direct met de praktijk bespreken?
Dan kunt u een klacht indienen bij Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE).
Stichting Klachten & Geschillen Eerstelijnszorg
Postbus 8018
5601 KA EINDHOVEN
Tel: 088- 0229100
Meer informatie
Wilt u meer informatie over onze praktijk, kijkt u dan op: www.rijckehoef.nl
of bel met de assistente: 0413-472530.

