Blok & Huisman Huisartsen
Achlumerdijk 2a
8862 AJ  Harlingen
Telefoon
C.G.H. Blok
Mw. M. Houtman
J.W. Huisman
Mw. E. Rodenberg
Fax
Mail

:0517-416565
:0517-416565
:0517-412425
:0517-412425
:0517-418867
cghblok@outlook.com, j anwalinghuisman@gmail.com

Spoednummer:

:0517-412866

Openingstijden:
Op werkdagen is de praktijk geopend van 8.00 – 17.00 uur
Tijdens de koffie- en lunchpauzes is de balie gesloten.
(van 10.15 – 10.45 en van 12.30 – 13.30)
De praktijk van C.G.H. Blok is op woensdagmiddag gesloten en de praktijk van
J.W. Huisman op donderdagmiddag.
Het spreekuur op de ochtend die daaraan vooraf gaat is alleen voor zaken die niet kunnen
wachten tot de volgende ochtend.
Beltijden:
Afspraken voor het spreekuur en voor visites kunt u maken van 8.30 – 10.00 uur.
De assistente regelt de indeling van het spreekuur. Zij zal u daarom vragen naar de reden van
uw komst. Dit is bedoeld om een goede planning mogelijk te maken..
Wij verzoeken u vriendelijk om de gesprekken kort te houden zodat de telefoonlijn zo kort
mogelijk bezet is. Aan de balie kunt u geen afspraken maken.
Voor uitslagen kunt u ’s middags tussen 14.00 – 15.00 uur bellen met de assistente.
Buiten deze tijden zijn wij met andere zaken bezig.
Voor dringende gevallen kunt u altijd bellen.

Spoednummers:
Als het tijdens praktijkuren niet lukt de praktijk te bereiken, kunt u voor spoedgevallen gebruik
maken van het spoednummer: 41 28 66.
Buiten praktijkuren kunt u de dokterswacht bereiken op nummer: 0
 900 112 7 112.
Spreekuur:
U kunt uitsluitend op afspraak terecht op het spreekuur.
Wanneer u voor 9. 30 uur  belt, kunt u meestal nog dezelfde dag terecht.
Voor uw afspraken wordt 10 min. ingepland. Indien u ziet aankomen dat er meer tijd nodig is,
geeft u dit door aan de assistente zodat zij daar rekening mee kan houden.
Telefonisch spreekuur:
Tussen 8.30 – 10.00 uur kunt u een telefonisch consult aanvragen bij de assistente.
U wordt dan later teruggebeld door uw huisarts.
Visites:
U kunt visites aanvragen tussen 8.30 – 10.00 uur. Aan het einde van de ochtend en in de
middag worden in de regel huisbezoeken gemaakt. Omdat er in de praktijk betere onderzoeken behandelmogelijkheden zijn, is het verstandiger om naar de praktijk te komen. U kunt een
visite aanvragen indien u om medische redenen niet kunt komen.
Een kind met koorts kan eigenlijk altijd wel vervoerd worden.
Indien u prijs stelt op een bezoek van een van de artsen na ontslag uit het ziekenhuis of na een
bevalling kunt u dit kenbaar maken bij de assistente. Zij zal dan een visite inplannen.
Wrattenspreekuur:
U kunt hiervoor een afspraak maken bij de assistente.
Praktijkassistente:
De praktijkassistente is opgeleid om veel van uw vragen te kunnen beantwoorden. Zij heeft een
eed afgelegd en dient zich te houden aan het beroepsgeheim.
Zij verricht verschillende medische handelingen, zoals:
- oren uitspuiten
- injecties geven
- verbanden aanleggen

- uitstrijkjes maken
- bloeddrukcontroles
- longfunctiemetingen

- hechtingen verwijderen
- bloed afnemen
- zwangerschapstesten
- gehoortesten
- bloedsuikercontroles                         - ecg
- crp testen                                          - d dimeer testen
Urine onderzoeken:
Als u vermoedt dat u een blaasontsteking heeft, hoeft u daarvoor meestal niet het spreekuur te
bezoeken. Dit geldt met name voor vrouwen in de volwassen leeftijd. U kunt dan een verse
ochtendplas bij de assistente inleveren (voor 10.00 uur!) voor onderzoek (gebruikt hiervoor een
schoon potje; gratis aan de balie verkrijgbaar). In overleg met de huisarts geeft de assistente u
dezelfde dag een advies. U dient zelf de praktijk te bellen voor de uitslag.
Wanneer u een zwangerschapstest wilt laten doen, dan kan dat bij de assistente. U moet de
urine voor 10.00 uur brengen. Deze test wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar.
U dient contant af te rekenen bij de assistente.
De praktijkverpleegkundige
De praktijkverpleegkundige, Judith Steen, is gespecialiseerd in bepaalde aandachtsgebieden
zoals diabetes,astma, copd (chronische longziekten), hoge bloeddruk of stoppen met roken.
Daarnaast voert zij  verpleegtechnische handelingen uit , bijvoorbeeld urine katheteriseren en
injecteren. Zij werkt op maandag, dinsdag en donderdag. Op donderdagmiddag doet zij
huisbezoeken voor de patiënten die niet mobiel zijn. Mocht u contact met haar willen opnemen
dan kan dit via de mail of via de assistente van uw huisarts. Mailadres is:
jsteen@blokhuisman.nl
Herhaalrecepten:
Medicatie die u voor langere tijd gebruikt kunt u herhalen via de apotheek. U kunt zich
aanmelden voor de online herhaalservice van uw apotheek. Eventueel kunt u ook etiketten van
uw medicatie inleveren bij de apotheek. Alle herhaalrecepten worden door uw huisarts
gecontroleerd.
Medicatie die u vandaag aanvraagt na twee werkdagen af te halen vanaf 11.00 uur.
Tip:  U kunt uw herhaalmedicatie ook inspreken op de receptenlijn. U belt met de praktijk en
volgt de instructies.
Het gebruik van medicijnen wordt door ons gecontroleerd. Soms wordt een middel niet zonder
overleg of onderzoek herhaald.
Als het gebruik van een geneesmiddel tussentijds is veranderd, bijvoorbeeld op advies van een
specialist, wilt u dan het etiket veranderen?
Medicijnen die voor langer dan een maand worden verstrekt kunnen al een week van tevoren
worden besteld.

Verwijsbrieven e.d :
Verwijsbrieven en overige formulieren graag tijdens openingsuren afhalen bij de assistentes.
Ga niet zonder verwijsbrief naar de specialist.
Vakantieregeling:
Tijdens vakanties en nascholing wordt de praktijk door de andere collega waargenomen.
 De waarneming is bedoeld voor zaken die geen uitstel dulden tot uw eigen huisarts weer terug
is.
Homeopathie:
Enkele ziektekostenverzekeraars vergoeden de kosten van homeopathische middelen, mits dit
middel is voorgeschreven door een arts. Het komt voor dat patiënten vragen een recept voor
een dergelijk middel te ondertekenen. De voorschrijvende arts is wettelijk verantwoordelijk voor
dit recept. Uw huisarts is niet opgeleid in de homeopathie en is van mening dat dit geen
aanvullende waarde heeft voor zijn geneeskundig handelen. U wordt geadviseerd indien u in
aanmerking wilt komen voor een vergoeding van homeopathische middelen, zich te wenden tot
een homeopathisch werkende arts.
Medische verklaringen:
Een verklaring betreffende uw gezondheidstoestand, behandeling of spreekuurbezoek op
verzoek van derden ( bijvoorbeeld uw werkgever, school of verzekering) mag niet door uw eigen
huisarts worden afgegeven. Voor een dergelijke verklaring dient u zich te wenden tot een van
de andere huisartsen. Hiervoor geldt een LHV tarief.
U dient hiervoor een afspraak te maken en daarbij aan te geven dat het om een medische
verklaring gaat. Deze arts kan alleen met uw schriftelijke toestemming bij uw eigen huisarts
opvragen.
Keuringen:
Als u gekeurd moet worden (bijvoorbeeld voor een verzekering, aanstelling of rijbewijs), mag uw
eigen huisarts dit niet doen. Ook hiervoor dient u een afspraak met een van de andere
huisartsen te maken. Hiervoor geldt een LHV tarief.
Huisregels:
Wij verzoeken u vriendelijk enkele huisregels in acht te nemen:
-          niet roken in het pand
-          geen mobiele telefoons aan
-          geen huisdieren meenemen

