Afspraak maken
Voor het maken van een afspraak voor het spreekuur
kunt u tussen 08.00 en 12.00 uur bellen.
Om het spreekuur zo efficiënt mogelijk in te delen zal
de assistente u vragen naar de reden van het bezoek.
Wilt u de reden alleen met de huisarts bespreken, geef
dan aan of u aan tien minuten voldoende heeft.

Praktijkinformatie
Adres:
Dr. Lohmanstraat 21 A
1713 TG Obdam
Openingstijden: 08.00-12.00 uur en 13.00-17.00 uur
Pauze/overleg: 10.00-10.20 uur en 12.00-13.00 uur
Telefoonnummer praktijk: 0226-451231
Via dit nummer is de praktijk van maandag t/m vrijdag
bereikbaar.
Wij proberen zo goed mogelijk bereikbaar te zijn.
Bij drukte kan de lijn bezet zijn. Blijft u het proberen.
Spoednummer: 0226-453493
Voor spoedgevallen, dat wat niet tot de volgende dag
kan wachten, kunt u het spoednummer bellen. Ook
bereikbaar indien er dringend medische hulp nodig is
en het praktijknummer bezet is.
CHP Hoorn: 0229-297800 (huisartsenpost)
Buiten de openingstijden van de praktijk en in de
weekenden kunt u voor spoedgevallen bellen naar de
CHP in Hoorn. U dient altijd eerst telefonisch contact
met hen op te nemen.

- U kunt één klacht per consult bespreken
- Bedenk goed wat uw vraag aan de huisarts is
- Onze praktijk werkt met een klacht-arts-patiënt relatie
- Bent u met een klacht/ziekte bij een van de huisartsen
geweest, dan zal het vervolgconsult ook bij deze 		
huisarts plaatsvinden
- Onze voorkeur gaat natuurlijk uit naar een vaste arts 		
per patiënt

Recepten
Wij werken samen met Kringapotheek West-Friesland.
- Recepten voor 11.00 uur besteld kunnen dezelfde
dag vanaf 15.30 uur afgehaald worden
- Recepten die voortvloeien uit een consult kunnen
rechtstreeks bij de apotheek afgehaald worden
- Recepten van specialisten kunt u rechtstreeks bij de
apotheek inleveren
- Ook kunt u recepten bestellen via de receptenlijn:
0226-451231 of via receptenobdam@ezorg.nl
Kringapotheek Obdam
Dr. Lohmanstraat 21B
1713TG Obdam
Telefoon: 0226 450479
Openingstijden: 08.00-12.00 en 13.00-17.00 uur

Huisbezoek/Visites
(Telefonisch) spreekuur

Tussen 08.00 en 11.00 uur kunt u een huisbezoek
aanvragen. De huisarts zal u dan aan het einde van de
ochtend of ‘s middags bezoeken mocht dit medisch
noodzakelijk zijn.

De assistenten
Behalve voor het maken van een afspraak, het aanvragen van een huisbezoek of een herhaalrecept kunt u
bij de praktijkassistente ook terecht voor:
- Urine (ochtendurine) en bloedbepaling controle
- Bloeddruk laten meten
- Hechtingen laten verwijderen
- Uitstrijkje laten maken voor het bevolkingsonderzoek
- Verwijsbrieven en formulieren afhalen
- Wondcontrole/verbinden
Bij veel voorkomende en niet-ernstige klachten kan de
assistente adviezen geven. Uw huisarts weet hiervan.
NB: De assistenten zijn opgeleid en bevoegd om
adviezen te mogen geven.

Praktijkverpleegkundige
Zij dragen mede zorg voor de diabetes patiënten,
COPD patiënten, sommige patiënten met hart- en
vaatziekten en voor de minder mobiele ouderen. Ook
doen zij nazorg na opnames en andere medische zaken
waarvoor de arts niet direct nodig is.

Ziekenhuisopname
Meld u zich bij de assistente als er na ziekenhuisopname nog vragen zijn en/of behoefte is aan een
gesprek met een huisarts. De huisarts is niet altijd op
de hoogte van ontslag of opname.

Wratten
Het wrattenspreekuur is op afspraak. U kunt zich aanmelden via de assistente.

EHBO en spoed
Voor eerste hulp bij een ongeval (open wonden,
verbranding, kneuzingen, e.d.) kunt u direct bij de praktijk terecht. Wanneer u eerst belt, of laat bellen, houden
wij rekening met uw komst.
Voor dringende vragen of spoed na 17.00 uur kunt u
bellen met de huisartsenpost in Hoorn: 0229 - 297800.

Aanvullend onderzoek

(in samenspraak met uw huisarts)

Voor het maken van röntgenfoto’s, echo’s, hartfilmpjes
en bloedprikken kunt u terecht bij Het Diagnostisch
Centrum:
- WFG, middenwaard 45, Heerhugowaard
- MCA, stationsplein 49 , Heerhugowaard
Bloedprikken kan op dinsdag en vrijdag tussen 08.00
en 08.20 uur in de Horstenburgh te Obdam en bij
De Oude School in Hensbroek.

Medewerkers
Huisartsen
- Mw G.A. Diever
- Dhr A.M. Furstner
- Dhr R. J. Schagen

Medische informatie
Op onze website vindt u informatie over ziektebeelden. Ook leest u er wanneer de griepvaccinatie
plaatsvindt en of u hiervoor in aanmerking komt.
Tevens vindt u er informatie over de ziekenhuizen
en diagnostische centra in de regio.

Praktijkverpleegkundige
- Jose Dekker
- Maaike Verhaaf (praktijkverpleegkundige GGZ)
Praktijkassistentes
- Annemarie Ursem
- Annelies Luitjes
- Steffi Scholten
Huishoudelijke dienst
- Ank Koning

Huisartsenpraktijk Obdam
Dr. Lohmanstraat 21A
1713 TG Obdam
Tel: 0226-451231
Spoed: 0226-453493

www.huisartsenpraktijkobdam.nl

