
. 
 

INFORMATIE  In deze folder vindt u informatie 

over huisartsenpraktijk “De Meulehoek”. Bewaar deze 

informatie op een logische plaats, b.v. bij de telefoon 

of bij uw zorgpas. 

Meer informatie kunt u vinden op onze website: 

www.demeulehoek.nl 

 
 
 

OPENINGSTIJDEN 
 
Maandag t/m vrijdag:  08.00 tot 17.00 uur 

 

Tussen 10.30 en 11.00 uur en tussen 12.00 en 13.00 uur 

is de praktijk alleen bereikbaar voor spoedgevallen. 

 

SPREEKUUR 
 
Er is een afspraakspreekuur van 08.00 tot 10.00 uur  en van 

13.00 tot 15.00 uur. 

Als u voor 09.00 uur een afspraak maakt kunt u 

dezelfde dag nog  terecht. Voor het zo goed mogelijk 

plannen zal de assistente u vragen naar de reden 

van het spreekuurbezoek. 

In verband met de praktijkorganisatie verzoeken wij u 

om zoveel mogelijk voor 12.00 uur met de praktijk  

te bellen. 

 

TELEFONISCH SPREEKUUR 
 
Tussen 09.00 en 10.30 uur  kunt u bellen voor 

uitslagen van röntgen-, laboratorium- of 

specialistenonderzoek. Indien de assistente uw vragen niet 

kan beantwoorden zal zij u plaatsen op het telefonisch 

spreekuur van uw eigen huisarts. U zal dan, in principe, 

tussen 10.00 en 12.00 door uw huisarts teruggebeld worden 

 

 

HUISBEZOEK 
 
U kunt visites aanvragen tussen 08.00 en 10.00 uur. 

Omdat er in de praktijk betere onderzoeks- en behan- 

delmogelijkheden  zijn, verdient het de voorkeur naar de 

praktijk te komen.  

 

 

 

 

 

HERHAALRECEPTEN 
 
Voor herhaalrecepten kunt u de receptenlijn bellen, 

tel. (0561) 61 67 67. Dit kan 24 uur per dag, 7 dagen per 

week. 

Bestellingen vóór 12.00 uur gedaan, liggen na 2 werkdagen 

na 16.00 uur klaar in uw apotheek. 

 

URINEONDERZOEK 
 
Voor controle van de urine moet de urine voor 10.00 

uur ’s morgens worden gebracht, voorzien van naam, 

geboortedatum. Bij het brengen krijgt u een vragenformulier in 

te vullen over de klachten en eventuele koorts. 

U kunt dan tussen 13.00 en 15.00 uur bellen voor de uitslag 

 

 
VERWIJSBRIEVEN / labformulieren e.d. 
 
Gaarne voor 12.00 uur  afhalen. 

 

 

Mijngezondheid.net 

 
Onze praktijk is 24 uur per dag, 7 dagen per week digitaal 

bereikbaar via MijnGezondheid.net 

U kunt eenvoudig en snel allerlei zaken online regelen met uw 

huisarts, praktijkondersteuner of assistente. 

Het maken van een afspraak, bestellen van herhaalmedicatie, 

labuitslagen inzien en een samenvatting van uw medisch 

dossier inzien, zijn een aantal mogelijkheden. 

Haal de folder bij de praktijk of vraag de assistente naar de 

mogelijkheden. 

 

 

SPOED  Voor spoedgevallen kunt u 

uiteraard altijd tussendoor geholpen worden. 

Indien u met spoed naar de praktijk moet, 

bijvoorbeeld met een verwonding, kondig 

dan alvast uw komst telefonisch aan. 

 

 

(spoednummer: 61 73 09 

 

)PRAKTIJKASSISTENTE 

 
De praktijkassistente heeft volledige zwijgplicht. Zij is 

een gediplomeerde en gekwalificeerde 

medewerkster die veel van uw vragen kan 

beantwoorden.  

Zij verricht daarnaast verschillende medische 

handelingen zoals: 

 

• oren uitspuiten 

• injecties geven 

• wondbehandeling 

• hechtingen verwijderen 

• stoppen met roken begeleiding 

• SOA consult 

• benen zwachtelen 

• wratten behandeling 

• ECG 

• uitstrijkjes maken 

• bloeddruk controles 

• cardiovasculair spreekuur 

 

 

PRAKTIJKONDERSTEUNER 
 
De praktijkondersteuner is een volledig gediplomeerde 

verpleegkundige met een aanvullende opleiding om te   

assisteren in een huisartsenpraktijk. Ze behandelt met 

name mensen met chronische ziekten zoals diabetes 

en astma/copd. Tevens is zij betrokken bij kwetsbare 

ouderen. 

 

STAGIAIRES 
 
Onze praktijk is een opleidingspraktijk; er zijn soms 

stagiaires in opleiding tot praktijkverpleegkundige of tot 

praktijkassistente. Regelmatig is er een huisarts in 

opleiding werkzaam. 

Wanneer u behandeling door of aanwezigheid van 

iemand in opleiding bezwaarlijk vindt, bent u natuurlijk 

vrij dit aan ons kenbaar te maken. 

 

  

 

 

 
 
 



WOLVEGA: 
 
HUISARTSEN 
 

Praktijk de Cleyenburgh 

B.J. Mulder / A.C. Stokroos 

Hoofdstraat West 10 

Tel. (0561) 61 25 25 

 

Praktijk Van der Sande 

C.M.W. Kooiman / V. Payne 

Hoofdstraat West 8a 

Tel. (0561) 61 25 14 

 

Praktijk Wolvega Oost 

J. Heeg 

Hoofdstraat Oost 59 

Tel. (0561) 61 27 22 

 

APOTHEKEN 
 
Apotheek  de Griffioen 

Hoofdstraat Oost 61 

Tel. (0561) 61 27 08 

 

Apotheek West 

Hoofdstraat West 12 

Tel. (0561) 61 68 88 

 

VERLOSKUNDIGE 
 
Verloskundigen Praktijk Juf Ooievaar 

Keiweg  4 b  8471 CX  Wolvega 

Tel: (06) 27 11 95 36 

 
 

 
 
 
 
 

 
   
  
  
     
 
 

SPOEDGEVALLEN TIJDENS AVOND- EN NACHTUREN, 
WEEKEND EN FEESTDAGEN 
 
Dokterswacht Friesland 

Thialfweg 44 

8441 PW Heerenveen 

Ingang Spoedplein via van Maasdijkstraat 

Tel. (0900) 112 7 112 

 

Bellen voor afspraak. 

 
HUISARTSEN 
 
A.W. Hutter 
F. Maquelin 

S. van Leeuwen 

M. Miske 

V. Sikkens 

 

ASSISTENTEN 
 
Linda Jonker-Haanstra 
Carla Pinster-Helsloot 

Femke Waldeck 

Fronika Westenbroek 

Jeannien Wiebing 

Sienie Westra-Koning 

Nynke Bijlsma 

 

PRAKTIJKVERPLEEGKUNDIGEN 
 

    Anouska  Hanenburg-de Jong 

Mirjam van der Merbel 

Irma Pit-Kienecker 

 

PRAKTIJKONDERSTEUNING GGZ 
 
Simon de Haan 

Yvonne van Noordenburg / jeugd 

 

Langs de Linde Vereniging voor eerstelijnszorg  

Een organisatie waarin de huisartsenpraktijken uit De Blesse,            

Oldemarkt, Kuinre, Noordwolde en Wolvega zich verenigd   

hebben om de onderlinge samenwerking te versterken en    

huisartsenzorg van topkwaliteit te realiseren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Hoofdstraat West 8 

8471 HV Wolvega 

 

Tel.   (0561) 61 32 26 

Spoed (0561) 61 73 09 

 

Website: www.demeulehoek.nl 

 

Herhaalreceptenlijn: 

(0561) 61 67 67 

 
 
 

 

PRAK TIJK  

INFORMAT IE  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     SPOEDNUMMER  
 
08.00-17.00 uur :  tel. (0561)  61 73 09 

weekend / avond / nacht :  tel. (0900)  112 7 112  

 


