Huisartsen
praktijk
Donk / Dessel
zorg • aandacht • dichtbij

IN LEVENSBEDREIGENDE
SITUATIES BELT U 112

PRAKTIJKORGANISATIE
Wij werken op twee locaties:
1. Donk 1A, 2400 Mol
2. Molsebaan 21/001, 2480 Dessel

PRAKTIJKTIJDEN

De praktijk is op werkdagen geopend
van 08u00 - 19u00.
Ons secretariaat bevindt zich te Donk 1A,
2400 Mol. Dit is open tussen 8u00 en
13u30. Alle artsen werken enkel na afspraak.

Dr. Houben Vera
Dr. Van Lancker Maya

Donk 1A, 2400 Mol

Dr. Wilms Stephanie
Dr. Huybrechts Anneleen

Molsebaan 21/ 001, 2480 Dessel

WAAROM NAAR DE
HUISARTS?

HOE MAAKT U EEN
AFSPRAAK?

WAT MEEBRENGEN
NAAR HET SPREEKUUR?

De taak van de huisarts is niet enkel het
genezen van ziekten en kwalen. Ook het
actief bewaken van uw gezondheid is
een belangrijke opdracht. Hierin speelt
preventie een belangrijke rol. Daarnaast
kent de huisarts de levens- en familiesfeer
van patiënten en houdt rekening met
medische, sociale en psychische aspecten
van het ziek zijn.

Telefonisch: elke werkdag tussen
08u00 en 13u30.
Tel.: 014 - 31 41 21
Gelieve ons zo snel mogelijk op de hoogte
te brengen indien u uw afspraak niet kunt
naleven. Voor meerdere personen vraag
je ook meerdere afspraken.

U brengt best altijd uw Identiteitskaart, en
een lijst van uw medicatie mee.
Denk ook aan volgende formulieren:
-	het document “vertrouwelijk” van de
ziekenkas bij werkonbekwaamheid
-	bij ongeval de aangifteformulieren voor
de verzekering.

OPGELET! Bij het maken van een afspraak,
vertelt u best beknopt waarvoor u komt.
Zo kunnen we de nodige tijd hiervoor nemen:
-	Gynaecologisch onderzoek
(uitstrijkje en borstonderzoek)
- Zwangerschapsonderzoek
- ECG (hartfilmpje)
- Inspuitingen
- Gesprekken

GLOBAAL MEDISCH
DOSSIER

Ook hiervoor kunt u terecht bij de huisarts:
• Acute problematiek bij kinderen en
volwassenen.
• Algemene check-up, bloedafnames.
• Begeleiden van chronische
aandoeningen, zoals suikerziekte,
hoge bloeddruk, longziekten, …
• Gesprekken bij psychologische
problemen.
• Seksuele problemen.
• Algemene preventieve (kanker)
onderzoeken.
• Voedingsadvies.
• Reisadvies.
• Vaccinaties van kinderen en
volwassenen.
• Gynaecologie: uitstrijkje, pilcontrole
en voorschriften, mirenaspiraal,
zwangerschapscontrole.
• Kleine ongevallen en snijwonden.
• Kleine heelkundige ingrepen.
• Preoperatieve onderzoeken.
• Bevriezen van wratten.
• Begeleiden en organiseren van
(palliatieve) thuiszorg.
• Verwijzingen.
• Sportletsels.

TELEFONISCHE
BEREIKBAARHEID
VAN DE HUISARTSEN

Indien u een huisarts persoonlijk wilt
spreken betreffende labo uitslagen
of medische vragen, kan u hen op
afgesproken tijdstippen bereiken:
•	Dr. Houben Vera
Dinsdag en vrijdag

13u30 - 14u00.

•	Dr. Wilms Stephanie
Maandag en woensdag 13u30 - 14u00.
•	Dr. Van Lancker Maya
Dinsdag en donderdag 12u00 - 12u30.
•	Dr. Huybrechts Anneleen
Maandag 		
12u30 - 13u00.
Donderdag 		
13u30 - 14u00.

De voordelen van een Globaal
Medisch Dossier:
• Verhoogde terugbetaling door het
ziekenfonds bij raadpleging van
één van de artsen
• Centralisatie van al uw
medische gegevens
• Opvolging na een ziekenhuisopname
• Verhoogde terugbetaling van de
raadpleging bij een specialist na
voorafgaandelijk consult bij uw huisarts.
Uw globaal medisch dossier kan in orde
gebracht worden aansluitend op een
raadpleging. De inschrijving moet jaarlijks
hernieuwd worden. U hoeft hiervoor zelf
niets te betalen. De kosten voor het GMD
worden rechtstreeks met uw ziekenfonds
verrekend.

HET ALGEMEEN
PREVENTIEF
ONDERZOEK: GMD+

Dit wordt aangeraden tussen 45 en 75
jaar. Het omvat het invullen en overlopen
van een vragenlijst (GMDplus vragenlijst)
en een vervolgafspraak om de nodige
preventieve acties te plannen.

ATTESTEN,
VOORSCHRIFTEN,
FORMULIEREN:
Deze vereisen dat U op consultatie komt.
Vraag daarom tijdens je raadpleging
voldoende voorschriften aan de arts.
Indien afgesproken met de arts, vindt U
de ingevulde documenten in de groene
brievendoos.

HUISBEZOEKEN

Enkel bij dringende medische redenen
en indien u zich niet naar de praktijk kan
verplaatsen, komt de arts op huisbezoek.
Gelieve de huisbezoeken tijdig aan te
vragen, liefst voor 11u00.
Vermeld duidelijk naam van de zieke, adres
en telefoonnummer. Geef een omschrijving
van de dringendheid. De arts van dienst
komt dan aan huis.

DOKTERSWACHT

Indien u tijdens weekdagen ’s avonds na
19u00 dringend een arts nodig hebt, kan
u het wachtnummer bellen:
MOL: 014 - 31 39 00
DESSEL: 014 - 41 04 10
Tijdens feestdagen en het weekend (vrijdag
19u00 t.e.m. maandag 8u00) belt u:
MOL
HUISARTSENWACHTPOST GEEL
Molseweg 204, 2440 Geel
014 - 222 200
DESSEL
HUISARTSENWACHTPOST
TURNHOUT
Campus Blairon 410
Steenweg op Gierle 100, 2300 Turnhout
014 - 41 04 10

