J.Chr.M. Boek,
huisarts
Boordseweg 26
5671 AS Nuenen

Uw privacy Uw gegevens zijn beschermd
volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst.
Waar geeft u toestemming voor? U
geeft toestemming aan de huisartsen, assistentes en praktijkondersteuner om uw gegevens, die zij nodig hebben voor hun aandeel in de zorg, met elkaar te delen. De
apotheker kan uw leeftijd, gewicht en medicijngebruik inzien tijdens een medicatie
controle. Ook uw nierfunctie als deze van
belang is. Daarnaast kunt u toestemming
aan huisarts en PoZoB geven om uw gegevens te gebruiken voor declaratie bij uw
zorgverzekeraar en voor verbetering van de
kwaliteit van de zorg. Wij bewaren uw
gegevens 15 jaar.

Zorg goed voor uzelf!





rook niet;
beweeg een half uur per dag;
eet niet teveel en maak gezonde
keuzes;
bekijk of uw leefomstandigheden wel
naar uw wens zijn en pas ze zoveel
mogelijk aan.

Praktijkinformatie
Huisartspraktijk Boek
Boordseweg 26
5671 AS Nuenen

040-283 1277
8.30-16.00 uur
(pauze 10.30-11.00uur en 13-14uur)
Spoedlijn toets 1 (8-17 uur, do 8-13uur)
Receptenlijn toets 2

Uw rechten. U mag altijd uw eigen gegevens inzien, u mag de toestemming voor
het bewaren van uw gegevens intrekken en
u heeft het recht om 'vergeten te
worden'. Dat betekent dat de praktijk, als u
dat wilt, al uw gegevens verwijdert.

Site www.huisartsboeknuenen.nl
E-mailadres info@huisartsboeknuenen.nl

Versie mei2019.1

Spreekuur

Recepten

Wilt u een afspraak maken voor het
spreekuur?
Mail naar: info@huisartsboeknuenen.nl;
datum van voorkeur; ochtend of middag; vroeg
of laat. U krijgt een antwoord per mail van de
assistente.
Belt u 040 283 1277. Dagelijks van 8.30-16
uur (pauze 10.30-11u en 13-14u, donderdagmiddag gesloten).
Monique
Karel
Resie
Hamers

Welke dokter is aanwezig?
Maandag -dokter Te Dorsthorst
Dinsdag ochtend dokter Te Dorsthorst
-middag dokter Boek
Woensdag

dokter Boek

Donderdag

dokter Boek

(Donderdagmiddag géén spreekuur)
Vrijdag

dokter De Laat

Tips….

Wilt u een herhaalrecept?

TIP

1; geef de dokter tijd. Reserveer
voldoende tijd op het spreekuur. Heeft u
meer te bespreken dan een eenvoudige
klacht, maak dan een dubbele afspraak.

Inspreken op 040-283 1277 toets 2, of
aanvragen
via
de
mail:
info@huisartsboeknuenen.nl. Vermeldt u de
naam van het medicijn en het gebruik, tevens of u wilt dat de apotheek het bezorgt.

TIP 2; zeg een afspraak tijdig af. Telefonisch of door een mail te sturen. Het no
show tarief bedraagt 25 euro, wanneer u
niet 24 u tevoren heeft afgezegd.

Indien u in behandeling bent bij de specialist, die deze medicatie heeft voorgeschreven, dan dient deze genoeg voor te
schrijven tot de volgende afspraak; komt u
tekort, zoekt u dan contact met de betreffende specialist. Voor herhaalrecepten
van uw specialist dient u dus het
ziekenhuis te bellen, dit gaat niet via de
huisarts .

TIP 3; gebruikt u, als u dit kunt, bij
voorkeur
onze
praktijk-website
www.huisartsboeknuenen.nl; kijk bij afwezigheid van de dokter op de site voor een
vervangende dokter.

Dit is onze praktijkondersteuner

En

Daniëlla Driessen
Zij zorgt voor de regelmatige
controles
bij diabetes en
hoge bloeddruk en ook bij
astma en COPD.
Ook verzorgt zij begeleiding
bij stoppen met roken (let wel
op een eventuele eigen bijdrage bij uw verzekeringsmaatschappij)
Haar spreekuur is op
woensdag/donderdag.

maandag en

Er is frequent overleg met de huisarts.

bij SPOED?



Voor akuut levensbedreigende situaties het alarmnummer 1-1-2.



Wilt u overleggen omdat u niet wilt
wachten tot de volgende morgen , dan
kunt u de dokter bereiken via telefoonnummer 040-283 1277 toets 1, op donderdagmiddag de spoedlijn van dokter
Rutten./van den Top, 06-5582 7988
Buiten kantooruren belt u de
huisartsenpost, telefoonnummer
0900-8861



