Medisch Huis Haaltert

Nieuws en tips voor een vlotte samenwerking

&bull;
Wij vragen om zoveel mogelijk zelf naar de raadpleging te komen. In het kabinet heeft de arts meer
onderzoeksmogelijkheden dan bij u thuis en bovendien geniet u van het verlaagde GMD-tarief.
We werken zo veel
mogelijk op afspraak zodat u niet te lang in de wachtzaal hoeft te wachten. &bull;
Om het secretariaat maximaal te
ontlasten vragen we om zoveel mogelijk AFSPRAKEN ONLINE te maken. Dit kan gemakkelijk via de link op onze
website: www.medischhuis.be of via de App MijnOnlineAgenda (Introlution). Lukt dit niet, kan u nog steeds bellen voor
een afspraak op het nummer 053/83 19 18. &bull;
Huisbezoeken worden voorbehouden voor mensen die te ziek zijn om
zich te verplaatsen, hoogbejaarden of patiënten met een fysieke beperking. Deze huisbezoeken vraag je ook best aan
tussen 8u en 10u. Vermeld duidelijk uw naam en volledig adres aan de praktijkassistente. &bull;
WEEKEND &ndash;
WACHTDIENST: Op weeknachten, zaterdag, zondag en feestdagen kan u steeds terecht op het centrale nummer van
de Huisartsenwachtpost: 0900/69 018
(Leopoldlaan 44 &ndash; 9300 Aalst) &bull;
Gelieve voor resultaten te bellen o
een met uw huisarts afgesproken telefoonnummer en uur.
Denk eraan dat wanneer u tussendoor telefoneert voor
informatie, uw arts een patiënt bij zich heeft.
Dan zijn telefonische gesprekken ongewenst storende indringers voor een
serene raadpleging.
Probeer u dan ook zoveel mogelijk te behelpen met de praktijkassistenten. &bull;
Voorschriften
allerhande attesten regelt u met uw arts. Hij/zij beschikt over immers over de juiste gegevens betreffende uw medisch
dossier. Onderhoudsmedicatie wordt voldoende voorgeschreven tijdens de consultatie zodat u beschikt over de nodige
reserve tot uw volgende controle bij uw huisarts. Mocht u toch iets ontbreken of iets vergeten zijn, noteer deze medicatie
en breng dit binnen via het secretariaat of stuur een email naar secretariaat@medischhuis.be. &bull;
NIEUW !! Vanaf 1
september 2017 verwelkomen we dr. Sima Nissan in onze praktijk als HAIO (Huisarts in opleiding). Dr. Charlotte
Goemaere heeft haar opleiding beëindigd en blijft werken in ons Medisch Huis, maar vanaf september als zelfstandig
huisarts. &bull;
Kijk ook zeker eens verder op onze website www.medischhuis.be naar de kleine wijzigingen in het
uurrooster!
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