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ALGEMEEN / NIEUWS 
Allereerst wensen wij je een goed en gezond 2023 met nieuwe kansen en mogelijkheden. 
We kijken terug naar 2022 waarin we in juli van dat jaar deze praktijk hebben overgenomen. Veel is er 
veranderd sinds die tijd: zoals een vast team met vaste artsen en assistentes, nieuwe website en 
wachtkamerscherm en een nieuw huisartseninformatie-systeem. In 2023 staan er nog meer 
vernieuwingen gepland waaronder inzage eigen dossier online, medicatie aanvragen online, vragen 
stellen online en meer projecten volgen. 
We hebben zin in 2023 ! 
 
 
MIJNGEZONDHEID.NET 
Bij onze huisartsenpraktijk kan je vanaf begin februari je eigen medische gegevens zelf online bekijken.  
Je ziet dan bijvoorbeeld: 
• de adviezen van de huisarts 
• de uitslag van onderzoeken 
• de lijst met je medicijnen 
De huisarts schrijft je medische gegevens in je medische dossier. Je kunt deze gegevens zelf zien op je 
telefoon of computer. Dat kan nadat je veilig inlogt. Je hebt dan meer informatie om samen met ons 
te praten over je gezondheid en om een keuze te maken over je behandeling. De uitnodiging om je 
aan te melden voor deze online service wordt via de mail verstuurd. 
 
 
JEROEN BOSCH ZIEKENHUIS DIAGNOSTIEK 
Er gaat wat veranderen bij JBZ Diagnostiek! 
Je komt jaarlijks voor cardiovasculair spreekuur of eens per 3/6 maanden voor je diabetes bij ons voor 
controle bij de praktijkondersteuner. 
Je wordt hiervoor jaarlijks/periodiek opgeroepen door het Jeroen Bosch Diagnostiek om bloed te laten 
prikken voorafgaand aan deze controle-afspraak op de praktijk. 
 
Nu merken we dat er veel verwarring ontstaat over de maand waarin je deze oproep ontvangt. Het 
Jeroen Bosch Diagnostiek heeft dan ook besloten om dit voor iedereen te gaan verzorgen in de maand 
vóór je geboortemaand. Bijvoorbeeld: je bent in mei jarig, dan ontvang je voortaan de oproep voor de 
jaarlijkse bloedcontrole in april. Deze krijg je dan automatisch thuisgestuurd, je hoeft hier verder niets 
voor te doen. 
Na het bloedprikken, dien je zelf een afspraak te maken bij de praktijkondersteuner, dit blijft 
onveranderd. 
 
  



 

 

 
 

 
HOE KUNT U DE PRAKTIJK BEREIKEN:   

• We zijn elke dag telefonisch bereikbaar van 08.00 uur - 10.00 uur, 10.30 uur - 13.00 uur, 13.30 
uur - 17.00 uur. Voor het maken van een afspraak vragen we je bij voorkeur te bellen in de 
ochtend. Een consult duurt standaard 10 minuten. Heb je meer dan één klacht te bespreken, 
maak dit dan kenbaar bij het maken van je afspraak. We plannen dan meer tijd in. 

 
• Wanneer je te ziek bent om naar de praktijk te komen, kan er een visite aangevraagd worden. 

Doe dit dan tussen 08.00 uur – 10.30 uur . 
 

• Voor uitslagen kan je bellen na vijf werkdagen tussen 14.00 – 16.30 uur. Dan is je uitslag zeker 
bekeken en is er overleg geweest tussen de huisarts en de assistente. 

 
• Voor de vragen die je  ’s ochtends gesteld hebt aan de assistente,  kan je terugbellen tussen 

15.00 – 16.30 uur. 
 

• Medicatie: je kan je herhaalrecept aanvragen via de receptenlijn (073-6411931 optie 2) of via 
de mail (ga naar onze website www.medizz.nl kopje recept). De apotheek heeft twee 
werkdagen de tijd nodig om je recept klaar te maken. Bestel dus je recept op tijd. 
 

• Herhaalmedicatie: Heb je van je specialist een recept ontvangen en wens je deze te herhalen, 
bel dan naar de specialist voor je herhaalrecept. Wij kunnen alleen recepten herhalen die je 
ook daadwerkelijk van de huisarts hebt gehad of waarvan de controles door de specialist zijn 
gestopt en naar onze praktijk zijn overgedragen. Dit doen we om de kans op het herhalen van 
foutieve doseringen en medicatie zo klein mogelijk te maken. 

 
 
Algemeen telefoonnummer:  073 641 1931 (nederlands toets 2 / engels toets 3) 
Spoednummer:   073 641 1931 toets 1 
Visite aanvraag:   073 641 1931 (vóór 10.30 uur aanvragen)  
Herhaalrecept:     073 641 1931 toets 2 en toets 2 of via www.medizz.nl/recept 
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