
 

 

 

 

Beste patiënt, 
 
Voor u ligt het winternummer van het Gezondheidskrantje. Hier-
in vind je onze vraag tot het betalen van de jaarlijkse forfaitbij-
drage. De nodige gegevens staan op de pagina hiernaast. 
 
We herhalen ook nog even de afspraken met elkaar om tot een 
goede werking te komen. Gewoon even lezen, dan zit het er 
weer fris in ;-) 
 
 
 
Fijne feestdagen en een gezond 2019! 
 
Het team van de Restèl 
 



 

 

Bij voorkeur stort je het bedrag op rekeningnummer BE41 0680 5791 7010 

met de vermelding ‘forfait 2018 en het aantal personen waarvoor je be-

taalt’. Het bedrag bereken je zelf naargelang de grootte van je gezin 

(bijvoorbeeld 4 personen = 4 x 2,5 = 10 euro). 

De patiënten die tegen 1 maart 2019 nog niet betaald hebben, krijgen een 

herinnering in de bus en zullen gevraagd worden één euro extra te betalen 

voor de bijkomende administratieve kost. 

Het abonnement op het gezondheidskrantje is gratis. Dit krantje ver-

sturen we 4 maal per jaar en is voor ons een belangrijk middel om nieuws 

uit het centrum en gezondheidsinformatie met de patiënten te delen.  

Iedereen die de papieren versie wenst, krijgt ook de volgende nummers in 

de bus. Nieuwe lezers melden dit aan het onthaal. 

Wil je graag het krantje digitaal lezen, geef ons je e-mail adres door op 

info@derestel.be en we zenden je een link bij publicatie. Personen die in 

het verleden het boekje per post ontvingen, maar graag overschakelen op 

digitaal, sturen ons ook best een mailtje. 

Alweer een jaar voorbij! Vandaar deze uitnodiging tot betaling van de for-

faitbijdrage van 2,5 euro per persoon. Enkel WIGW-patiënten betalen 

niet. 

 

 

Het einde van 2018 is in zicht, we 
kijken allemaal even achterom 
naar hoe het jaar geweest is mis-
schien klink je met de feestdagen 
op een geboorte in het afgelopen 
jaar, een nieuwe zaak, een nieu-
we fijne relatie… 
 
Of is 2018 moeilijker geweest, ben 
je iemand verloren, besef je dat 
oud verdriet je vaak tegen houdt, 
heb je een moeilijke diagnose ge-
kregen en ben je blij dat het jaar 
bijna om is? 
 

Misschien heb je je voorgenomen 
dat 2019 het jaar wordt waarin je 
een nieuwe uitdaging aangaat, je 
meer gaat bewegen of dat je het 
gewoon rustiger aan gaat doen.  
 
Zoals altijd zullen we klinken op 
een gezond nieuw jaar omdat al 
de rest wel van zelf zal komen als 
we onze gezondheid mee hebben. 
Hiermee zullen wij blijven helpen 
om jullie vragen te beantwoorden, 
mee te leven, richting te geven, te 
wassen, te verzorgen, te onder-
zoeken… ook in 2019. 

mailto:info@derestel.be


 

 

 

 In- en uitschrijven 
De in– of uitschrijving is enkel 
officieel als je de juiste docu-
menten komt ondertekenen. 
De inschrijving gaat in op de 1e 
van de volgende maand. De uit-
schrijving gaat pas in op de 1e 
van de 2e maand volgend op het 
ondertekenen van de formulieren 
(Bv. je schrijft uit op 20/3 dan ben 
je effectief uitgeschreven op 1/5). 
Tot dan blijf je onze dokter/
verpleegkundige consulteren. 
 
Ingeschreven patiënten die bui-
ten ons werkingsgebied verhui-
zen moeten zich uitschrijven. 
Ons werkingsgebied is Alken, 
Zepperen, Kortenbos, Kozen, St. 
Lambrechts-Herk, Stevoort, Wel-
len (excl Berlingen), Verhuis je en 
twijfel je of je nog binnen het in-
schrijfgebied zal wonen, informeer 
je dan bij het onthaal van het 
buurtgezondheidscentrum. 
 
 Raadpleging bij de huisarts. 

 
Ben je overdag 
thuis? Maak zo-
veel mogelijk een 
afspraak in de voor- 
of namiddag, dan 
kunnen we het 

avondspreekuur vrij houden voor 
mensen die enkel ’s avonds kun-
nen langskomen. 
 
 

Huisbezoeken? De arts komt 

enkel langs als je te ziek bent om 
zelf langs te komen. Bel zo vroeg 
mogelijk, vanaf 8u.  
 
Raadplegingen bij een andere 
huisarts worden noch door het 
buurtgezondheidscentrum, noch 
door het ziekenfonds terugbe-
taald. Ook niet als het gaat om 
een acupuncturist, homeopaat of 
sportdokter (vaak ook huisartsen). 
 
Wachtdienst artsen 

Heeft u op weekdagen na 19u of 
in het weekend een arts nodig, 
dan krijg je via het antwoordappa-
raat van het centrum het telefoon-
nummer van de regionale wacht-
dienst (011/31 54 00). Daar dient 
u gewoon te betalen. Breng het 
prestatiebriefje met vermelding 
van je rekeningnummer naar het 
centrum. Wij zorgen voor de te-
rugbetaling van het deel dat je zou 
terugkrijgen van het ziekenfonds. 
 
 Verpleging nodig? 

 
Neem altijd con-
tact op met het 
centrum, wij ver-
wittigen de ver-
pleegster. 

 
Door je in te schrijven in het buurt-
gezondheidscentrum verbind je je 
ertoe om beroep te doen op onze 
verpleegsters.  

 

 

Je kan dus geen beroep doen op 
verpleging van het Wit-Gele Kruis 
of  zelfstandige verpleging, want 
dan zijn de kosten voor deze zor-
gen voor jou. 
 
Verpleging in het weekend? 
Breng ons indien mogelijk nog 
voor het weekend op de hoogte, 
wij geven het door aan onze ver-
pleging. Heb je onverwachts hulp 
nodig dan krijg je via het ant-
woordapparaat van het centrum 
het telefoonnummer van onze ver-
pleegster van wacht. 
 
 Telefonisch spreekuur van 

17u tot 18u 

 
Iedere werkdag tus-
sen 17u en 18u kan 
je bellen om te vra-
gen naar labo-
uitslagen, resultaten 

van onderzoeken, medische vra-
gen, enzovoort. Op andere tijdstip-
pen verbinden we niet door met 
de arts. Zo garanderen we dat je 
tijdens jouw consult bij de huisarts 
niet gestoord wordt door telefoni-
sche oproepen voor de arts. Enkel 
in uitzonderlijke situaties verbin-
den we door met de arts. 
 
In volgend schema zie je welke 
arts op welke dag bereikbaar is 
tussen 17u en 18u. Mocht je je 
vaste huisarts willen spreken, dan 
wordt uw telefoonnummer geno-
teerd zodat uw arts u kan opbellen 
zodra hij of zij kan. 

Maandag:   dr. Arjen Maenen 
Dinsdag:    dr. Joris Janssen 
Woensdag:  dr. Brenda Vanlaer 
Donderdag:  dr. Marc Buttiens 
Vrijdag:   dr. Arjen Maenen 

 

 Herhaalvoorschriften 
 
Uw arts zal u voldoende medische 
voorschriften voor uw medicatie 
meegeven tot uw volgende con-
sult. We volgen daarbij de medi-
sche richtlijnen voor kwalitatieve 
zorg van de huisartsenvereniging. 
Voor veel medicatie is het immers 
nodig dat u regelmatig op controle 
komt bij uw arts. U kan dus niet 
meer telefonisch voorschriften 
aanvragen. 
 
 Administratie 
 
Hou er rekening mee voor het in-
vullen van attesten, aanvragen, 
verzekeringspapieren,… dat je die 
pas een aantal dagen later kan 
komen uithalen. Jouw behande-
lende arts kan je vragen om langs 
te komen als hij/zij meer informa-
tie nodig heeft. De afgehaalde do-
cumenten moet je zelf versturen 
naar het ziekenfonds, verzekering, 
werkgever... 
Een ’vertrouwelijk’ invullen ge-
beurt uiteraard op de dag zelf, zo-
dat de aangifte bij het ziekenfonds 
geen vertraging oploopt. Ook hier 
wordt gevraagd het ingevulde do-
cument zelf te komen afhalen en 
op te sturen.  
 



 

 

Een nieuw adres, een wijziging in 
de gezinssituatie, verandering zie-
kenfonds, een nieuw telefoonnum-
mer …? Steeds doorgeven aan 
het onthaal. 
 
 Email 

 
Het emailadres in-
fo@derestel.be kan enkel 
voor administratieve 

doeleinden worden gebruikt. 
Medische communicatie ge-
beurt best via de telefoon ge-
zien deze mails bij de admi-
nistratie terecht komen. 
 
Als u een emailadres heeft dan 
noteren we dit graag in uw me-
disch dossier en kan het gebruikt 
worden enkel voor persoonlijke 
communicatie. 
 
 Identiteitskaart 
 

Sinds een tijdje vragen we bij een 
bezoek aan onze praktijk om jouw 
identiteitskaart in te lezen. We vra-

gen dit omdat we zo de online da-
tabank van de ziekenfondsen kun-
nen raadplegen. Dat gebeurt via 
het beveiligde electronische net-
werk Mycarenet. Op die manier 
beschikken we steeds over de 
meest recente informatie. 
 
Ook hebben we zo toegang tot het 
e-health platform. Dit platform 
biedt de kans om medische gege-
vens tussen zorgverleners uit te 
wisselen. Uiteraard gaan wij hier 
zeer voorzichtig mee om, en enkel 
met uw toestemming. Op die ma-
nier kunnen andere artsen inzage 
krijgen in uw verkort medisch dos-
sier (“Sumehr” genaamd). Hierin 
staan bijvoorbeeld allergieën, 
chronische ziektes, operaties en 
chronische medicatie vermeld. 
Deze gegevens zijn zeer nuttig als 
u op een spoedgevallendienst of 
bij een dokter van wacht komt. 
(meer info: www.eheath.fgov.be) 
Een uitgebreider artikel hierover 
vindt u verderop. 

Sinds enige tijd werken we met een online agenda, waarop u als patiënt 
zelf afspraken kan maken. Via een link op onze website www.derestel.be 
komt u terecht op mijnonlineagenda.  

U kan daar een account aanmaken en nadien kan u zich aanmelden. Op 
de website vindt u de nodige informatie hierover. 

Ook via uw smartphone kan u afspraken maken. Daarvoor dient u de app 
‘mijnonlineagenda’ van Introlution te installeren. En dan kies je de domein-
naam ‘derestel.be’ 

 

 

 

Het is koud en regenachtig en dat zorgt ervoor dat we met zijn allen 
veel vaker binnen zitten, fijn op de zetel met een dekentje en een kop-
je thee. Gezellig toch? Ja, het is gezellig maar tegelijk snakt ons li-
chaam naar buitenlucht en wandelen in het de natuur. 

In Japan is er een nieuwe trend 
ingezet door Dr. Qing Li, dé expert 
als het gaat over bosgeneeskun-
de. Volgens Li heeft een bosbad 
positieve effecten op onze ge-
zondheid heeft, zoals het verlagen 
van de bloeddruk, het verminde-
ren van stress, het verbeteren van 
de concentratie, een toename van 
je energie, beter slapen. 

Hoe neem je een bosbad? 
Dr. Li geeft een handig stappen-
plan voor het ultieme bosbad. 
 
1. Laat je telefoon en camera 
thuis: je moet langzaam en zonder 
doel wandelen, daar heb je dus 
geen gps of ander toestel voor 
nodig. 
 



 

 

2. Zoek jouw ideale plek: er is een 
bos voor iedereen. De ene zal 
meer houden van de geur van 
vochtige aarde, de ander wil een 
beekje, nog iemand anders houdt 
van bloemen. Zoek een groene 
plek in jouw buurt die heeft waar jij 
gelukkig van wordt. 
 
3. Zet je vijf zintuigen aan het 
werk: 

 Luister naar de wind in de bo-
men en de vogels die zingen 

 Kijk naar de verschillende tinten 
groen en het zonlicht door de 
takken 

 Snuif de geur op, dit is natuurlij-
ke aromatherapie! 

 Zet je handen op een boom-
stronk en voel, of laat je tenen 
even in een beekje hangen.  

 Ga eens op de grond liggen. 
 De laatste is de moeilijkste: voel 

het bos. Euhm, met andere 
woorden, geniet van de kalmte. 

 
4. De optimale duur van een bos-
bad is een uur of vier, maar korte-
re perioden werken ook. 
 
5. Rust wanneer je wil, drink iets 
wanneer je wil en wandel vooral 
niet te snel, het is geen sport. 
 

Samengevat heeft het iets van 
als een kind naar het bos kijken. 
Probeer het maar eens. Als je 
met kleine kindjes naar het bos 
trekt, zien zij andere dingen dan 
wij. Ze zien meer! Ze wijzen naar 
een wapperende tak, horen elke 
vogel en doen de geluidjes na. 
Ze gaan - tegen jouw zin - met 
hun propere kleertjes precies in 
die modderplas zitten om met 
hun handen de vochtige aarde te 
voelen en in het beste geval ook 
te proeven 

 

 

 
Veel mensen hebben rond deze tijd last van keelpijn. 
De ene al wat erger dan de andere. Hieronder geven we 
je wat meer informatie over hoe je het krijgt en wat je er 
zelf aan kan doen. Of ga je best toch naar de dokter? 

Keelpijn kent twee grote oorzaken: 

 Mechanisch: inademen van dro-
ge lucht, veel schreeuwen, ro-
ken, keelschrapen, … 

 Infectieus: viraal of bacterieel 
 
Veel mensen denken dat de keel-
pijn door een bacterie komt en dat 
ze antibiotica nodig hebben. Maar 
net zoals de veel voorkomende 
virale keelontsteking heeft ook 
een bacteriële ontsteking een gun-
stig verloop: keelpijn gaan meestal 
vanzelf over binnen 10 dagen. 
 
Antibiotica? 
Antibiotica hebben bij keelpijn 
meestal geen zin. Bij een ontste-
king door een virus werken antibi-
otica niet. Een ontsteking door 
een virus gaat bijna altijd vanzelf 
over. Ook een gewone keelontste-
king door een bacterie, geneest 
bijna altijd vanzelf.  
 
Antibiotica slikken geeft maar een 
halve dag korter klachten dan de 
ontsteking vanzelf over laten 
gaan. Het voordeel is dus maar 
een halve dag. De nadelen van 
antibiotica zijn de risico's op bij-
werkingen, allergische reacties en 
bacteriën die ongevoelig worden 
voor antibiotica. 
 

Gelukkig zijn er wel veel andere 
middelen die je helpen tegen keel-
pijn: 
 De keel goed vochtig houden: 

met zuigtabletjes, muntjes of 
(liefst koud) water 

 Rusten: ga eens niet sporten en 
kruip wat vroeger je bed in 

 Gun je stem ook rust: als je 
toch wilt praten, probeer niet te 
fluisteren 

 Goed verluchten waardoor je 
zorgt dat de luchtvochtigheid 
toeneemt 

 Paracetamol of een ontste-
kingsremmer kan ook helpen 
tegen de pijn en de eventuele 
koorts. 

 
Nooit naar de dokter? 

Nooit is veel gezegd, maar in 98% 
van de gevallen kan je best zelf 
die keelpijn overwinnen met de 
tips hierboven. Wanneer kom je 
wel best even langs? 
 Bij benauwdheid 
 Indien je begint te kwijlen  
 Indien je niet meer kan slikken 

of drinken 
 Indien je de mond niet meer 

goed open krijgt 
 Als je aan een chronische ziek-

te lijdt of verminderde weer-
stand hebt 



 

 

Op 14/11/2018 was het werelddiabetes dag en in het kader daarvan 
heeft de Restèl een workshop preventie diabetes georganiseerd. We 
mochten toch veel van onze patiënten ontvangen voor een interes-
sante avond waarbij Ingrid Casters, diëtiste bij het Wit-Gele Kruis 
Limburg een presentatie gaf over hoe we diabetes kunnen voorko-
men. Zij gaf ook een lekker receptje mee dat we hier delen. 
 
Schelvisfilet met bieslooksaus, gebakken aardappeltjes en wortelen 
 
Ingrediënten (4 pers) 
600 gram aardappelen (Nicola) 
1000 gram wortelen 
20 sprietjes verse bieslook 
8 eetlepels halfvolle yoghurt 
600 gram schelvisfilet zonder vel of andere witte vis naar keuze 
2 eetlepels olijfolie 
2 koffielepels mosterd 
2 eetlepels margarine 
Peper en zout naar smaak 
 
Bereidingswijze: 

- Breng ruim water aan de kook in een pan met deksel. 
- Snijd de wortelen in de lengte in kwarten. Schil de aardappelen en snijd 
deze in lange, smalle parten 
- Kook de wortelen en aardappelen samen 10 minuten in de pan met dek-
sel en giet daarna af. Laat zonder deksel uitstomen. 
- Verdeel de wortelen en de aardappelen over een bakplaat met bakpa-
pier, dep ze droog met keukenpapier en besprenkel met de olijfolie. Bak 15 
minuten in de oven op 220 graden. Breng op smaak met peper en eventu-
eel wat zout. 
- Snijd of knip ondertussen de verse bieslook fijn. Meng in een kleine kom 
de yoghurt, de mosterd en de bieslook. Breng op smaak met peper en 
eventueel wat zout. 
- Dep de schelvisfilet droog met keukenpapier, smelt de margarine in een 
koekenpan en bak de vis 2-3 minuten per kant op middelhoog vuur. Haal 
de vis uit de pan en roer de bieslooksaus door de pan. 
- Verdeel de wortelen en aardappelen over de borden, leg de vis erop en 
serveer met de bieslooksaus. Njammie! 

 

 

Donderdag 31/01/2019 om 19u in zaal GC Taeymans Alken ( Laagdorp 
29; 3570 Alken). Georganiseerd i.s.m. Vormingplus. 
 
Over de rol van alcohol 
 
Een glaasje bier of wijn hoort erbij als we iets vieren, omdat we het ver-
diend hebben en het helpt ons ontspannen. Niet iedereen apprecieert het 
als je ‘nee’ zegt en de verlokkingen zijn overal. Af en toe een glaasje kan 
toch geen kwaad? Of wel? Drinken we met z’n allen teveel?  
 
David Fraters geeft ons duiding bij de ‘alcoholrichtlijn’ en kijkt samen met 
ons naar de aanwezigheid en het gebruik van alcohol in onze samenle-
ving. 
 
Inschrijven kan dus bij Vormingplus Limburg: 
Via de website https://www.vormingplus-limburg.be onder het thema ge-
zondheid en zorg. 
Of telefonisch: 011/560.100 
Of door langs te komen bij Vormingplus Limburg in de Cellebroedersstraat 
13-15 in Hasselt 
 
Ofwel stuur je een mailtje naar preventie@derestel.be en dan schrij-
ven wij jou in 
 



 

 

Geïnformeerde Toestemming 

Patient consent of geïnformeerde 
toestemming betekent dat u er-
mee akkoord gaat dat de huisarts 
en uw andere zorgverleners uw 
medische gegevens elektronisch 
en veilig met elkaar kunnen delen 
via het eHealth-platform. 
 
Wat zijn de voordelen? 
De bedoeling is uiteraard u, als 
patiënt beter te kunnen helpen. 
Zorgverleners hebben toegang tot 
recente en correcte gezondheids-
informatie. Op die manier zijn ze 
op de hoogte van je medicatie, 
allergieën, medische voorgeschie-
denis,… Ze kunnen dus zorg aan-
bieden die beter op jouw situatie 
afgestemd is. Daarnaast worden 
onnodige onderzoeken vermeden.  
Dit kan erg belangrijk zijn, bijvoor-
beeld bij een specialist, spoed-
dienst of apotheker. 

 
Welke informatie? 
Enkel de actuele en belangrijke 
gezondheidsgegevens worden 

gedeeld.  Bijvoorbeeld: 
Uitwisselen van gegevens tussen 
huisartsen en specialisten, zoals 
operatieverslagen, RX-foto’s, ver-

slagbrief specialisten,…  
Delen van medicatievoorschrift 
tussen huisartsen en apothekers.   
Gegevensdeling tussen zorgverle-
ners op de eerste lijn: huisartsen, 
verpleging, kinesisten, vroedvrou-
wen,…  Deze zorgverleners kun-
nen vanuit hun eigen patiënten-
dossier informatie overdragen 
naar een centrale databank om uit 
te wisselen , bv. vaccinatiegege-
vens, medicatieschema,…      

 
Gebeurt dit automatisch? 
Neen, je moet als patiënt de toe-
stemming geven om je gezond-

heidsgegevens elektronisch en 
beveiligd te delen over het 
eHealth-platform. Het delen van 
deze gegevens vindt uitsluitend 
plaats in het kader van de conti-
nuïteit en de kwaliteit van de zorg. 
De privacy dient strikt nageleefd te 
worden. Je kan op elk moment 
beslissen om  deze toestemming 
in te trekken. 
 

 
Sinds een tijdje lezen wij uw identiteitskaart in telkens wanneer u 
op consultatie komt of wanneer de arts bij u op huisbezoek komt. 
De reden hiervoor is de ‘geïnformeerde toestemming’ of ‘patient 
consent’. Daarnaast kunnen zorgverleners ook informatie uitwis-
selen met de ziekenfondsen via MyCareNet. We willen u hierover 
graag een woordje uitleg geven. 

 

 

Wie heeft toegang? 

Op het eHealth-platform geef je 
ook aan welke zorgverstrekkers 
gegevens mogen raadplegen. Dit 
noemt het vastleggen van een 
therapeutische relatie. Enkel zorg-
verleners waarmee je een thera-
peutische relatie hebt, hebben 

toegang tot je gezondheidsgege-
vens. Je kan op elk moment be-
slissen om de therapeutische rela-
tie in te trekken.   
Artsen die voor je werkgever, een 
verzekering, de overheid of mutu-
aliteit werken hebben geen toe-
gang tot je gegevens. 
 
Veiligheid en vertrouwelijkheid! 
De elektronische netwerken voor 
het delen van gezondheidsgege-
vens zijn strikt beveiligd en beant-
woorden aan de hoogste veilig-
heidscriteria en elke toegang tot 
de gegevens wordt geregistreerd.   
De zorgverleners zijn gehouden 
tot het beroepsgeheim: de onge-
wettigde raadpleging of het onge-
wettigd gebruik van gezondheids-
gegevens is strafbaar. Enkel zorg-
verleners met wie je een zorgrela-
tie of therapeutische relatie hebt 
mogen de gegevens raadplegen.  
 
Je toestemming beheren  

Indien wij uw identiteitskaart aan 
het onthaal inlezen, kan de huis-
arts uw toestemming in orde bren-
gen en een therapeutische relatie 
aanmaken. Voor kinderen of an-
deren die geen elektronische iden-
titeitskaart hebben, kunnen zorg-
verleners de toestemming regi-
streren via het rijksregisternr. 

 
U kunt uw toestemming ook regi-
streren/intrekken aan de hand van 
uw elektronische identiteitskaart:  
1. via de website https://
www.ehealth.fgov.be/nl/
egezondheid/patienten/
patientconsent; of even googlen 
op ‘patientconsent’; daar vindt u 
ook een filmpje dat het een en 
ander bevattelijk uitlegt. 
2. via uw huisarts, uw zieken-
fonds, uw apotheek of de opna-
medienst van het ziekenhuis  
3. via het patiëntenportaal van 
zorginstellingen of zorgnetwerken.  
 
MyCareNet 
MyCareNet is een centraal dien-
stenplatform dat gebruikt kan wor-
den door individuele zorgverleners 
en instellingen om op een eenvou-
dige, betrouwbare en beveiligde 
manier informatie uit te wisselen 
met de ziekenfondsen.  
 
Voor ons centrum is het van be-
lang om regelmatig de identiteits-
kaart in te lezen omdat we dan via 
MyCareNet uw juiste code van 
verzekerbaarheid kunnen opvra-
gen. Dit is nodig zodat wij uw mu-
tualiteit op een juiste manier kun-
nen factureren voor onze dien-
sten. 
 
Ook andere toepassingen zullen 
meer en meer ingang vinden en 
gebruik maken van de elektroni-
sche identiteitskaart, zoals elektro-
nische voorschriften voor de apo-
theker. 



 

 

* geeft aan welke arts te bereiken is op het telefonisch spreekuur tussen 17u en 18u. 

 
Heeft u op weekdagen na 19u of in het weekend een arts nodig, dan krijg 
je via het antwoordapparaat van het centrum het telefoonnummer van de 
regionale wachtdienst (of rechtstreeks 011/31 54 00). Daar dient u gewoon 
te betalen. Breng het prestatiebriefje met vermelding van je rekeningnum-
mer naar het centrum. Wij zorgen voor de terugbetaling van het deel dat je 
zou terugkrijgen van het ziekenfonds. 

SPREEKUUR OCHTEND 
(8u30-12u30) 

NAMIDDAG/AVOND 
(14u30-19u) 

Maandag Marc 
Arjen 
Joris (tot 10u30) 

Arjen* 
Brenda 
Joris (tot 18u) 
 

Dinsdag Arjen 
Brenda (tot 11u) 
Marc (vanaf 9u30) 

Joris* 
Arjen 
Marc (tot 18u) 

Woensdag Marc (tot 11u30) 
Brenda (tot 11u30) 
Joris (tot 10u30) 

Brenda* 
Arjen 

Donderdag Joris 
Arjen (tot 11u) 
Brenda (tot 10u30) 

Marc* 
Brenda (tot 18u) 

Vrijdag Joris 
Arjen (tot 10u30) 
 

Arjen* 
Brenda 
Joris (tot 18u) 

Weekend 
(zat 8u tem ma 8u) 

Wachtdienst 
Via 011/31 54 00 

Wachtdienst 
Via 011/31 54 00 

 

 


