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                        035-6036450 
  

   

                             Ook voor  spoed en  

                             herhaalrecepten      

                                          

                             

                            WEBSITE:     

                             www.hapdelangebrink.nl 

                                      

                              

Lange Brinkweg 63a  

3764 AB Soest 

  

 

Vooraf 

………………………….………………………….. 

In deze folder over huisartsenpraktijk “De Lange Brink” kunt u belangrijke zaken betreffende de 

praktijkorganisatie van uw huisarts nalezen. Bewaar deze folder op een vaste plaats, bijvoorbeeld bij de telefoon, 

zodat u hem bij de hand heeft als u belt. We zijn een opleidingspraktijk voor doktersassistenten en huisartsen. 

  

Praktijktijden 

………………………….………………………….. 

De praktijk is op werkdagen geopend,  van 8:00  tot 17:00 uur.  Er is dan altijd een assistente   aanwezig  

die u te woord kan staan.  We verzoeken u om tijdens werkoverleg, van 10.45 tot 11.15 uur, en tijdens de 

lunches, van 12.30 tot 13.30 uur zo min mogelijk te bellen wegens beperkte bezetting van de assistentes.  

  

Telefoonnummer 

………………………….………………………….. 

Ons gezamenlijk telefoonnummer : 

  

Drs. de Haan,  drs. Oudshoorn,  drs. Erlings:   035-6036450 

                        

Dit telefoonnummer werkt met een keuzemenu, luister s.v.p. de tekst helemaal af.  

  

De SPOEDLIJN  is via het keuzemenu bereikbaar. Optie 1 

 

Herhaalrecepten zie kopje ‘herhaalrecepten aanvragen’  



Voor het aanvragen van een visite of als u voor dezelfde dag een afspraak wilt maken (indien de agenda dit 

toelaat), kunt u het beste bellen tussen 8.00 en 10.00 uur.  

‘s Middags kunt u bellen voor het maken van een afspraak voor één van de volgende dagen en voor overige 

vragen.  

Tussen 11.30 en 12.00 uur kunt u bellen voor het opvragen van uitslagen.  

   

FAX nummer:  035 - 5880634 

  

Spreekuren 

………………………………………………………… 

De spreekuren zijn alleen op afspraak, er is een ochtend- en een middagspreekuur. 

  

Overzicht aanwezigheid artsen: 

M.M. de Haan: dinsdag, donderdag en vrijdagochtend.  

Op maandag, woensdag en vrijdagmiddag drs. L. Hummel. 

                                                 

E.J. Oudshoorn:   maandag,  dinsdagmiddag, donderdag  en vrijdag. Op woensdag werkt drs J. Wielinga.  

Dinsdagochtend werkt drs L. Hummel 

  

C. Erlings: maandag, dinsdag, woensdag en donderdag. Op dinsdag, donderdag en vrijdag  

werkt drs M. de Haan-van Buuren 

  

 Bij afwezigheid van een van de artsen nemen de andere artsen voor dringende zaken waar. Wij zorgen ervoor 

dat u, in overleg met de assistentes, zoveel mogelijk op korte termijn op het spreekuur terecht kunt. Om de 

spreekuren goed te kunnen plannen is het  nodig dat de assistente informeert naar de reden van uw komst. 

Voor een afspraak is 10 minuten tijd gepland. Als u tevoren aangeeft dat u komt voor een langer gesprek (max 

20 min), een uitgebreid onderzoek of een kleine chirurgische ingreep , is het belangrijk dat u dit aan de assistente 

aangeeft. 

 

Online afspraak maken 

………………………………………………………… 

U kunt 24 uur per dag online een afspraak maken op onze website: www.hapdelangebrink.nl . 

 

Afzeggen 

………………………………….…………………… 

Belt u de assistente meer dat 24 uur van tevoren wanneer een eerder gemaakte afspraak niet door kan gaan. De 

assistente heeft dan de mogelijkheid om op het vrijgekomen tijdstip nog iemand anders te plannen. Het kan zijn 

dat wij anders genoodzaakt zijn de kosten hiervan bij u in rekening te brengen. 

  

Telefonisch spreekuur 

…………………………………………………………. 

Als u bij de assistente aangeeft telefonisch overleg te willen, wordt u teruggebeld door uw huisarts. 

Het terugbelspreekuur is in principe tussen 13.30 en 14.30 uur.  Mocht dit door omstandigheden niet lukken dan 

wordt U aan het einde van de dag gebeld. 

  

Speciaal spreekuur 

…………………………………………………………. 

Deze spreekuren worden gedaan door de doktersassistente onder supervisie van de huisarts: 

  

Wrattenbehandeling :            op alle dagen alleen op afspraak            

  

Baarmoederhals uitstrijkjes:  op alle dagen alleen op afspraak 

 

Dit spreekuur wordt gedaan door  drs. Erlings en drs. Wielinga: 

 

Echospreekuur:   op afspraak 

 

Dit spreekuur wordt gedaan door drs. Erlings: 

 

Incontinentiespreekuur:  op afspraak 

 

Herhaalrecepten aanvragen 

http://www.hapdelangebrink.nl/


…………………………………………………….. 

Voor het aanvragen van een herhaalrecept kunt u het telefoonnummer  035-6036450 bellen.  

Via de keuze herhaalrecept (2)  kunt u uw recept inspreken op een bandje.  

De aangevraagde medicijnen  kunt u twee dagen later ophalen bij uw apotheek. 

  

Visites 

………………………….…………………………. 

Aan het einde van de ochtend worden visites gemaakt. U kunt tussen 8:00 en 10:00 uur 's morgens bij de 

assistente een visite aanvragen. Omdat er in de praktijk betere onderzoek- en behandelmogelijkheden zijn, is het 

- indien mogelijk - beter om naar de praktijk te komen. 

  

Praktijkassistentes: 

…………………………………………………….. 

Alice Ineke  Wendy   Esther    Tamara    Lisanne     Majorie     Nellie  

 

Zij staan u telefonisch te woord en met hen maakt u de afspraken. U kunt met vele praktische vragen bij hen 

terecht.  Bepaalde handelingen doen  zij zelfstandig, zoals oren uitspuiten, injecties geven, wratten aanstippen, 

ECG maken, bloed afnemen, uitstrijkjes maken en bloeddruk meten. 

Daarnaast verzorgen zij de praktijkadministratie. 

  

Praktijkondersteuners : 

…………………………………………………….. 

Hannie Smith, Nienke Maat en Rita Blom zijn in de praktijk werkzaam als praktijkondersteuners. Zij zijn 

betrokken bij de zorg voor chronisch zieken en het kwaliteitsbeleid.  

Hannie en Rita doen o.a. een spreekuur voor diabetes,  longziekten en hypertensiepatiënten. Nienke Maat is 

werkzaam als praktijkondersteuner diabetes verpleegkundige.  

  

Helma Groeneweg en Maaike Smink zijn in de praktijk werkzaam als praktijkondersteuner geestelijke 

gezondheid zorg. 

Wanneer uw huisarts het voor u noodzakelijk vindt kunt u bij hen een afspraak maken.  

  

Voor alle e-mailadressen van de praktijkondersteuners kijk op onze website. 

  

Huisarts in opleiding 

…………………………………………………….. 

In onze praktijk is meestal een huisarts in opleiding aanwezig. Deze werkt onder supervisie van  

Drs. Oudshoorn Het is mogelijk dat de assistente vraagt of u er bezwaar tegen heeft om bij hem/haar een 

afspraak te plannen. 

  

EHBO 

…………………………………………………….. 

Voor  eerste hulp (open wonden, kneuzingen, verbrandingen etc.) kunt u altijd direct terecht.  Als u van tevoren 

belt of laat bellen, houdt de huisarts rekening met uw komst. 

  

Waarneemregeling 

……………….…………………………………………. 

Als één van de  huisartsen van "De Lange Brink"  afwezig is wegens vakantie of nascholing, kunt u in dringende 

gevallen terecht bij één van de andere artsen. De praktijk is dus altijd open. 

  

In de avonduren en in het weekeinde kunt u voor spoedeisende gevallen altijd terecht bij de huisartsenpost  . Als   

u het praktijknummer belt, hoort u via het antwoordapparaat het telefoonnummer van de huisartsenpost. 

 

  HUISARTSENPOST EEMLAND 

                  085 – 773 11 00 

adres:   Meander  Medisch Centrum                                                   

             Maatweg 3 Amersfoort 

             Gevestigd in Centrum voor Spoedzorg                                                                jan 2021 


