Avicenna Huisartsenpraktijk

Belangrijke telefoonnummers

Deze folder geeft u praktische informatie
over de gang van zaken in onze praktijk.

Zuidlarenstraat 197-199
2545 VT Den Haag
Telefoon 070-404 27 05
www.avicenna-huisarts.nl
Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag 8:00 tot 17:00
Spreekuur: Dagelijks,
Consult volgens afspraak
Ochtenden 8:00-11:30
Middags 14:00-15:30

Tussen 17.00 uur en 8.00 en in het weekeinde
Doktersdienst (SMASH)
Tel: 070-3469669

Spoedlijn: 070-4042687
Doktersnachtdienst (SMASH):
070-346 9669
van 17:00 tot 08:00, tijdens de
weekenden en tijdens
feestdagen.

Avicenna
Huisartsenpraktijk

Ziekenhuizen
Haga Ziekenhuizen
070-2100000
Haaglanden Medisch Centrum
088 9797900
Reinier De Graafziekenhuis
015-2603060
Spoedapotheek Den Haag
Leyweg 275, (ingang Escamplaan)
070-210 1465
Tandarts spoedgevallendienst
070-311 0305

Deze folder geeft u praktische informatie
over de gang van zaken in onze praktijk.
Zuidlarenstraat 197 - 199
2545 VT Den Haag
Telefoon 070-404 27 05
www.avicenna-huisarts.nl

Avicenna
Huisartsenpraktijk

Algemene informatie
Consult volgens afspraak

Herhaal recepten

Voor het maken van een afspraak kunt u
contact opnemen met de assistente of via de
website online afspraak maken, Voor meerdere
personen dient u altijd meerdere afspraken te
maken, U helpt hiermee te voorkomen dat
het spreekuur onnodig uitloopt.

Recepten kunt u aanvragen via de telefoon,optie 1
of via onze websites, (onder het knopje Recepten).
Vermeldt u uw naam, uw geboortedatum, de
medicijnen,
de sterkte, de hoeveelheid en hoe vaak u de
medicijnen gebruikt.

Graag aan de assistente doorgeven als u meer
dan één klacht heeft.

Recepten die u op werkdagen besteld,
kunt u na 16:00 uur afhalen bij de apotheker.

Verandering van uw gegevens
Het is erg belangrijk dat wij altijd over uw juiste
gegevens beschikken.
Bij verhuizing, gezinsuitbreiding, nieuw
telefoonnummer, verandering van uw
verzekering e.d. verzoeken wij u dit per
omgaand aan de assistente te berichten of naar
ons te mailen via
e-mail adres: info@avicenna-huisarts.nl

Elektronische consulten
Telefonisch spreekuur
U kunt via onze websites vragen stellen aan uw
huisarts. (onder het knopje e-Consult).
U kunt in de ochtend de assistente bellen voor
het aanvragen van een telefonisch
consult. U wordt dan door de dokter
teruggebeld tussen 11:30 en 14:00uur.

Aanvraag voor visite
U kunt in de ochtend bellen voor een visite
aanvraag.
Afspraken voor visites worden altijd in
overleg met de arts gemaakt

U krijgt binnen twee werkdagen een antwoord op
uw vraag.
Deze dienst is NIET bedoeld voor spoedgevallen.
Bij spoedgevallen of bij twijfel over de ernst
van de klachten verzoeken wij u contact met
de praktijk op te nemen.

Opvragen uitslagen
U kunt uitslagen van een onderzoek dat door ons
in de praktijk is aangevraagd bij de assistente
opvragen.

Inschrijvingen
De praktijk is open voor nieuwe inschrijvingen U
kunt zich laten inschrijven door het
inschrijfformulier op de website (onder het knopje
Inschrijven), in te vullen, te ondertekenen en op te
sturen naar de
praktijk met een kopie van uw identiteitsbewijs en
bewijs van verzekering.

Spoed
Indien er tijdens praktijkuren zeer dringend medische hulp
nodig is en de praktijktelefoon bezet is, kunt u het
spoednummer bellen. 070-404 2687, Dit nummer is NIET
bedoeld voor het maken van afspraken, het bestellen van
recepten e.d.

