
H.A. Kooijkerplein 4-4  

9713 GV Groningen 

Telefoon: 050-31 19 483 

Spoedlijn: 050-31 87 546 

Receptenlijn: 050– 31 83 472 

Fax: 050-31 33 496 

 

www.huisartsvanverseveld.nl 

Herhaalmedicijnen: 

Voor een herhaalrecept kunt u de recep-

tenlijn bellen. Het nummer is  050-31 83 472. 

Dit is een bandje. De volgende punten 

moeten duidelijk vermeld worden: 

 naam 

 adres 

 geboortedatum 

 naam van het geneesmiddel 

 hoe vaak u het gebruikt 

 Apotheek 

Indien u het voor 10.00 uur hebt ingespro-

ken, kunt u de medicijnen de volgende 

middag ophalen bij de apotheek. 

Tevens kunt u via de website herhaal-

medicatie aanvragen. 

U kunt ook de lege doosjes  inleveren, deze 

kunt u in de bak bij de voordeur leggen.  

Huisartsenpraktijk 

Drs. C. Bijholt  

         en 

Drs. R. van Wissen 

 

Praktijkfolder 

Assistentes: 

Mirjam en Ria 

E-consult 

Korte vragen kunt u ook via een  e-consult 

regelen. Deze kunt u indienen via onze 

website. Uw vraag zal, indien mogelijk,   

binnen 48 uur beantwoordt worden. 

 

Avond-, nacht– en weekend-

diensten: 

Buiten de openingsuren van de praktijk 

wordt er waargenomen door de Dokters 

Dienst Groningen. Deze dienst is alleen  

bedoeld voor dringende zaken en is       

geopend van 17.00-08.00 uur door de 

week, in het weekend van vrijdag 17.00  

uur tot maandag 08.00 uur en op        

feestdagen. 

Het telefoonnummer is: 0900-9229. 

 

Onder één dak! 

De fysiotherapiepraktijk van de heer         

R. van Weering  bevindt zich in hetzelfde 

gebouw.  

 

 



Samenwerking: 
Onze praktijk werkt samen met de huis-

artsenpraktijk van dokter Van Verseveld. 

Op dinsdag zijn dokter Bijholt en dokter 

van Wissen niet aanwezig. Ria is op dins-

dagochtend wel  bereikbaar via het ge-

wone telefoonnummer (050-3119483). 

Dokter Van Verseveld is dan aanwezig 

voor dringende zaken. Tijdens de vakan-

ties is de praktijk bereikbaar via het ge-

wone telefoonnummer (050-3119483). 

 

Bereikbaarheid:  
De praktijk is bereikbaar van 8.00-10.30 

voor:  

 Het maken van afspraken  

 Het aanvragen van een telefonisch 

consult  

 Het aanvragen van een visite  

 Overleg 

 

Uitslagen kunt u op maandag, woens-

dag en donderdag opvragen tussen 

13.00 en 15.00 uur, op dinsdag tussen 

11.15 en 12.00 uur en vrijdag tussen 13.00 

en 14.00 uur. 

 

Overleg  is van 10.30-11.15 uur en de 

lunchpauze van 12.00-13.00 uur, dan zal 

het antwoordapparaat aanstaan.  

De spoedlijn is dan wel bereikbaar voor 

spoedgevallen.  

 

 

Op vrijdagmiddag zijn wij in verband met 

administratieve werkzaamheden vanaf 

14.00 uur  telefonisch niet bereikbaar. Ook 

dan is de spoedlijn bereikbaar. 

Op dinsdagmiddag is de praktijk  

gesloten. 

 

Spreekuur:  
Het spreekuur is ‘s morgens van 8.00-10.00 

uur en ‘s middags van 14.00-15.30 uur en is 

alleen op afspraak!   

Tijdens het telefonische spreekuur wordt u 

terug gebeld tussen 13.30-14.00 uur.  

De assistente vraagt bij het maken van een 

afspraak waar u voor komt, zodat zij een 

inschatting kan maken van de tijd die u no-

dig hebt en het klaarzetten van benodigd-

heden.  

 

Spoedgevallen : 

Voor dringende hulp tijdens kantooruren 

mag u altijd een beroep op ons doen. Uit-

sluitend wanneer de gewone praktijklijn 

bezet is of wanneer het antwoordappa-

raat erop staat kunt u gebruik maken van 

de spoedlijn:  050– 31 87 546. 

Gebruik dit nummer beslist niet voor afspra-

ken, uitslagen en andere niet-

spoedeisende zaken. Mocht u met een 

verwonding naar de praktijk komen; wilt u 

dan eerst bellen, zodat wij ons kunnen 

voorbereiden op uw komst. 

Visites:  
Als u te ziek bent om naar de praktijk te  

komen kunt u tot 10.30 uur een visite 

aanvragen. Zolang het enigszins moge-

lijk is, vragen we u naar de praktijk te 

komen  omdat daar alle hulpmiddelen 

aanwezig zijn om u te onderzoeken en 

te behandelen. 

 

Urineonderzoek: 
Hiervoor hoeft u geen afspraak op het 

spreekuur te maken. U kunt verse och-

tendurine voor 10.00 uur inleveren bij 

de assistente. Graag uw naam, adres 

en geboortedatum op het potje.  

U kunt tussen 11.15-12.00 uur bellen voor 

de uitslag. 

  

Assistentenspreekuur: 
De assistenten hebben hun eigen 

spreekuren, o.a voor bloeddruk meten, 

injecties, hechtingen verwijderen, oren 

uitspuiten, wratten aanstippen, bloed-

suiker prikken en uitstrijkjes maken.    

Voor dit spreekuur moet u een afspraak 

maken. 

Als de assistente bezig is met haar 

spreekuur staat het antwoordapparaat 

aan. 


