
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ALGEMENE PATIENT-INFORMATIE 

 
 
TEAM MEDIZZ 
Medizz is een teampraktijk. Dit betekent dat u niet één vaste huisarts heeft, maar dat wij als 
team van huisartsen, verpleegkundigen en assistentes voor u klaar staan. Zo zijn wij altijd alle 
werkdagen voor u open en bereikbaar. Wij streven ernaar om dezelfde klacht zo veel mogelijk 
door dezelfde persoon te laten beoordelen. Prettiger voor u, prettiger voor ons. Daarom is het 
belangrijk dat u de assistente goed informeert om welke reden u een afspraak wil maken. Zij is 
niet nieuwsgierig maar de belangrijkste schakel in onze praktijkplanning. Zij zorgt ervoor dat 
wij iedereen op de juiste termijn kunnen helpen. 

 
 

LOCATIE 
Onze praktijk is gevestigd aan de Frans Fransenstraat in Den Bosch Noord, gelegen aan de 
Rompertsebaan tegenover de SuperCoop. Onze locatie heeft prima parkeervoorzieningen en is 
goed bereikbaar met het openbaar vervoer.  
 

 
AFSPRAAK MAKEN 
Een consult duurt standaard 10 minuten. Heeft u meer dan  één  klacht die u tijdens uw afspraak 
wil bespreken? Maak dit dan bij het maken van uw afspraak alstublieft duidelijk kenbaar! 
Dan kan de assistente voldoende tijd voor u inplannen. Alleen zo kunnen wij u tijdens uw 
afspraak goed helpen en uitloop van ons spreekuur voorkomen. Is het nodig dat wij een visite 
afleggen? Vraagt u deze dan voor 10:00 uur aan. 

 
 

HERHAALMEDICATIE 
Herhaalmedicatie vraagt u eenvoudig aan via onze website, www.medizz.nl. Beschikt u niet 
over internet dan kunt u de receptenlijn inspreken. 073 – 6411931. Ook is het mogelijk uw 
lege doosje op de praktijk bij de balie in de daarvoor bestemde box te doen. Wij verwerken uw 
aanvraag dezelfde dag, maar de apotheek rekent 48 uur om uw aanvraag klaar te maken. 
Houdt u hier dus rekening mee. 

 
 

WEBSITE 
Bezoek onze website: www.medizz.nl. Hier vindt u nadere praktijkinformatie en altijd de laatste 
praktijkontwikkelingen. Meldt u zich daar ook aan voor onze nieuwsbrief. Deze verschijnt 4 
tot 6 keer per jaar en daarmee blijft u altijd goed geïnformeerd over onze zorg voor u. 
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