Huisartsen
Roy Remmen, Reinilde Seuntjens,
Rudi Vermeirssen, Casper van der Veer
en Hilde Smet
Praktijkmanager
Vicky Vriens
Coördinator thuisverpleging
Willemijn van Diepen
Praktijkondersteuner lichamelijke klachten
Karin van Sas
Praktijkondersteuner psychische klachten
Yvonne Hoebink
Praktijkassistenten
Mechlina de Boer, Conny Huijsmans, Shahad
Al-Mahdawy en Willemijn van Diepen
Andere hulpverleners
In het Praktijkhuis zijn ook een diëtist, een
psycholoog, een logopedist en een fysiotherapeut /kinesist en een logopedist werkzaam.
Tevens worden er yogasessies georganiseerd.

Onze Visie

Praktijkhuis Baarle

Het Praktijkhuis is een plaats voor
vragen over ziekte en gezondheid.
We vinden uw eigen inbreng in het
geheel erg belangrijk.
We trachten op een juiste manier
beroep te doen op technische
onderzoekingen en medicatie.
Voor verdere informatie:
www.praktijkhuisbaarle.be

Opleiden
Onze praktijk speelt een actieve
rol in de opleiding van nieuwe artsen. Daarom is er regelmatig een
coassistent aanwezig.
Tevens begeleidt onze praktijk
huisartsen in opleiding. Dit is een
afgestudeerde arts die zich specialiseert in de huisartsgeneeskunde.
Hij/zij heeft zelfstandig spreekuur maar bespreekt elke patiënt
met de vaste huisarts.

Pastoor van Herdegomstraat 17
2387 Baarle – Hertog
België
Telefoon

B: 014-699.048
Nl: 013-507.89.42

Fax:

Nl: 013-507.91.20

website:

www.praktijkhuisbaarle.be
Online afspraken maken kunt u
via onze website
(Patiëntportaal).

Openingsuren praktijkhuis
Het Praktijkhuis is op werkdagen
geopend van 8 tot 17.30 uur. U
kunt ons bereiken op de volgende
telefoonnummers:
Vanuit België 014/699.048
Vanuit Nederland
013/507.89.42

Spreekuren en huisbezoeken
Spreekuur op afspraak
Wij werken enkel op afspraak.
De afspraak wordt via het patiëntportaal of telefonisch gemaakt bij
de assistente. Als u aangeeft dat
er meer tijd nodig is, dan houdt de
assistente daar rekening mee.
Huisbezoeken

Tussen 12.00 en 14.30 is de praktijk enkel voor spoedgevallen bereikbaar, wij zijn dan bezig met
administratie, huisbezoeken, etc.

Avond-, nacht- en weekdiensten

Als u om medische redenen niet
naar de praktijk kunt komen kunt u
een huisbezoek aanvragen vóór
9.30 uur.
Spreekuur Praktijkverpleegkundige—praktijkassistente
Enkel op afspraak. Bij haar kunt u
terecht voor een groot aantal zaken, o.a.:
Ze helpen mee met het opvolgen
van suikerziekte, astma/COPD en
hoge bloeddruk. Bij hen kunt u terecht voor uitstrijkjes, injecties,
wondverzorging, hechtingen verwijderen, oren uitspuiten, wratten
bevriezen, longfunctietest, hartfilmpje, ...

Patiënten woonachtig in Nederland
kunnen een beroep doen op de
Huisartsenpost Breda vanaf 17.00u:

Tel: 076/525.85.00
Patiënten woonachtig in België kunnen de dienstdoende huisarts bereiken vanaf 18.00u op het nummer:
014/699.673
Tijdens het weekend en op feestdagen wordt u doorgeschakeld naar de
huisartsenwachtpost in Turnhout. U
kunt ook rechtstreeks bellen:
014/410.410

Spoedlijn overdag

003214/699.673
Bij levensbedreigende situaties:
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