
 

Spreekuur Assistentes 
De assistentes Linda en Harma hebben 
een eigen spreekuur op afspraak. U kunt 
bij hun terecht voor zaken als: 

• Oren uitspuiten 
• Wondverzorging 
• Verwijderen van hechtingen  
• Urineonderzoek 
• Injecties 
• Bloeddrukmeting 
• Aanstippen van wratten  
• Uitstrijkjes 

 
 

Praktijkverpleegkundige 
Yvonne is werkzaam op dinsdag ochtend, 

donderdag en vrijdag ochtend. 
Samen met Harma behandelt en begeleidt 
zij mensen met chronische ziekten zoals 

diabetes en longziekten.  
Ook voor hulp bij het stoppen met roken 

kunt u bij ons terecht. 
 
 

Praktijkverpleegkundige GGZ 
1 dagdeel per week is Connie aanwezig in 
de praktijk. Zij is praktijkverpleegkundige 

GGZ en houdt spreekuur voor 
psychische klachten.  

 

 

  

DOK 

Een nieuwe naam 
Een vast team 

 
 

 
 

 
 

Wij hopen op een goede  
samenwerking en staan als  

team voor u klaar! 
 

Mw van der Stoel, Mw Westerman, 
Harma, Linda, Alida, 

Yvonne, Connie en Maaike 
 

 

  

 Informatiefolder 
Huisartsenpraktijk DOK 

 

 
Huisarts 

Mw A.F. van der Stoel 
Mw M. Westerman 

Adres 
Erasmusweg 149 

9602 AD Hoogezand 
 

Telefoonnummer 
0598-392076 

SPOED 
0598-392076 

KEUZE MENU 1 
 

DOKTERSDIENST 
BUITEN KANTOORTIJDEN 

0900-9229 
 

Voor het laatste nieuws en 
wijzigingen kijk op: 

www.praktijkdokhoogezand.nl 
 

 

 



 
 
In deze folder vindt u informatie over  
DOK huisartsenpraktijk Hoogezand.  
Lees de folder aandachtig en bewaar hem op 
een plaats waar u hem makkelijk terug kunt 
vinden. 
 

 
Openingstijden 

De praktijk is op werkdagen geopend van 
8.00 uur tot 17.00 uur.  

Tussen 12.30 uur en 13.30 uur is de 
praktijk uitsluitend bereikbaar voor 

spoedgevallen. 
Woensdagmiddag is de praktijk gesloten 

vanaf  12.00 uur. 
Op woensdag middag en tijdens 

vakantieperioden neemt huisartsenpraktijk 
G.J.J. Jager, naast ons, waar. 
Alleen voor spoedgevallen. 

Zij zijn te bereiken via telefoonnummer: 
0598-392086 

 
Uitsluitend voor spoedgevallen: 
In de avonduren en in het weekend 
waarneming via de doktersdienst 
Groningen tel.: 0900-9229 
 
Spoedgevallen: 
Voor spoedgevallen overdag kunt u 
terecht op 
0598 – 392076 keuzemenu 1 
 

 

  

 

 
Spreekuur 

Via de assistente kunt u een afspraak op een 
spreekuur laten plannen.  
Als u denkt extra tijd nodig te hebben, kunt 
u dit aangeven. De assistentes zijn bevoegd 
om ook zelfstandig ( in overleg met uw 
huisarts ) advies te geven.  
Voor gezondheidsinformatie kunt u ook 
eens kijken op thuisarts.nl.  

Graag bellen vóór 10 uur 
.  

Huisbezoek 
U kunt vóór 10 uur een visite aanvragen.  
Vraag alleen een huisbezoek aan wanneer u 
beslist niet op de praktijk kunt komen.  
Op de praktijk hebben wij betere 
onderzoeks- en behandelingsmogelijkheden.  

 
Uitslagen 

Voor uitslagen kunt u tussen 14 en 15 uur 
bellen. 

De huisarts beoordeelt deze eerst zelf, 
alvorens de assistente ze aan u doorgeeft. 

Zo nodig wordt u eerder gebeld. 
 

Let op: 
Urine graag inleveren vóór 10 uur ochtends 

 
 

 

 

   

Herhaalrecepten 
U kunt uw medicijnen op verschillende 

manieren herhalen: 
• Via onze website: 

www.praktijkdokhoogezand.nl 
• Via de herhaalreceptlijn 

0598-380046 
 
Wanneer u dit doet vóór 10 uur 
Dan liggen uw medicijnen de volgende 
werkdag ná 16 uur klaar in uw apotheek.  
 
 
 
 
 

Ons team 
Huisarts: 

Mw A.F. van der Stoel  
Mw M. Westerman  

Assistentes: 
Harma, Linda en Alida 
Praktijkondersteuner: 

Harma Schipper 
Praktijkverpleegkundige: 

Yvonne Loois 
Praktijkverpleegkundige GGZ: 

Connie de Weerd 
Praktijkmanager 

Maaike Breed 
 
 

 


