
Informatiefolder

www.dedorpsdokter.nl

In deze folder vindt u beknopt informatie over de
gang van zaken in de praktijk. Wij raden u aan om
deze folder aandachtig door te lezen en te bewaren.

Praktijktijden

Praktijk open 08.00-13.00 uur

Spreekuur vanaf 08.15 uur

(volgens afspraak)

Huisbezoek na 13.00 uur

Inleveren van urine vóór 11.30 uur

(Herhaal)recepten vóór 11.30 uur

Huisbezoek aanvragen vóór 11.30 uur
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Praktijkondersteuning
Lichamelijke gezondheid
De praktijkondersteuner neemt in overleg met de
huisarts een deel van de behandeling van patiën-
ten met astma, chronische bronchitis (COPD), 
suikerziekte en hart- en vaatziekten over. Zij houdt
daartoe apart spreekuur. Tevens heeft zij zich 
toegelegd op ouderenzorg en volgde hiervoor een
aanvullende opleiding.
Verder heeft zij een aantal andere preventieve,
coördinerende en adviserende taken. Zo kunt u 
bij haar bijvoorbeeld ook terecht voor het maken
van een uitstrijkje of met vragen rondom verstrek-
kingen, stoppen met roken, wondzorg, obesitas en
terminale zorg.

Praktijkondersteuning
Geestelijke gezondheid
De praktijkondersteuner GGZ ondersteunt de huis-
arts bij de screening en eventuele begeleiding van
patiënten met psychische, sociale en arbeidgerela-
teerde problematiek. Zij heeft een goed overzicht
van de hulpverlening die op het gebied van gees-
telijke gezondheidszorg in de regio aangeboden
wordt en kan daardoor zorgen voor een doorver-
wijzing indien langdurige behandeling nodig is.
Zie ook www.dewijkpraktijk.nl.

Klachtenregeling
De huisarts is aangesloten bij een klachtenregeling: 
die is telefonisch bereikbaar via 040-2122780
of online op de website van de Klachtenregeling
Huisartsenzorg Zuid Nederland.

D r.  P. P. M . H o b u s   

Praktijkinformatie
Naast huisarts Dr. P.P.M. Hobus, zijn er ook nog
een vrouwelijke huisarts, praktijkassistentes en            
praktijkondersteuners (voor lichamelijke en geeste-
lijke gezondheid) werkzaam in de praktijk.
Voor meer informatie: www.dedorpsdokter.nl.

Praktijkadres
Oudenboschstraat 36 b
6363 BV Wijnandsrade

Telefoon (045) 5242397
Fax (045) 5244635

Spoednummer
Overdag (045) 5243515
óf buiten kantoortijd
Nightcare (045) 5778844

www.dedorpsdokter.nl
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Spoed

Bij spoed belt u het 
nummer 5243515

Bereikbaarheid praktijk
In de ochtenduren wordt u te woord gestaan door
één van de doktersassistenten.

In de middaguren legt de arts visites af, maar hij
blijft voor dringende gevallen telefonisch bereikbaar
(via keuzetoets bij telefoon 045-5242397 of via
spoednummer 045-5243515).

Buiten kantoortijd (van 17.00 uur tot 8.00 uur) en in
het weekend kunt u voor dringende zaken terecht bij
de Nightcare. Hier wordt acute zorg verleend door
alle huisartsen (ook uw eigen huisarts) uit de regio
Oostelijk Zuid-Limburg, telefoon 045-5778844.

Spreekuur
Er is dagelijks een spreekuur op afspraak. Voor een
afspraak wordt 10 minuten ingepland. Indien u aan-
geeft dat er meerdere hulpvragen te bespreken zijn
of dat u een langer gesprek wilt, zal de assistente
daarmee rekening houden. Ook heeft u de mogelijk-
heid om online een afspraak te maken. Ga hiervoor
naar onze website.

Bel tijdig een gemaakte afspraak af, indien die niet
door kan gaan. Dan kan een ander van deze tijd
gebruik kan maken.

Telefonische consultatie
Als u een vraag hebt die telefonisch beantwoord kan
worden, kunt u die in eerste instantie stellen aan de
assistente. Indien nodig kan zij overleg plegen met
de huisarts en wordt u teruggebeld. 
U kunt ook aangeven dat u een vraag hebt die
alleen de huisarts kan beantwoorden, de assistente
regelt dat de dokter u zal terugbellen op een tijdstip
buiten zijn spreekuur.

Huisbezoek
Indien u te ziek bent om naar de praktijk te komen,
kan de dokter u thuis bezoeken. Een afspraak voor
een huisbezoek kunt u met de assistente maken. 
Zij beoordeelt, eventueel in overleg met de arts, of
dit noodzakelijk is. Een huisbezoek kunt u vóór
11.30 uur aanvragen.
Omdat er in de praktijk meer onderzoek- en behan-
delmogelijkheden zijn, is het indien mogelijk, beter
om naar de praktijk te komen.

Apotheek
In de huisartsenpraktijk is een vestiging van apo-
theek Winten. Deze is geopend van 8.15 uur tot
13.00 uur. U kunt medicijnen rechtstreeks vanuit het
spreekuur hier ophalen. Uiteraard is het ook moge-
lijk om de medicijnen in Nuth of in een andere 
apotheek op te halen. Zie voor meer informatie ook
www.v-a-l.nl.

Recepten
(Herhaal)recepten kunt u vóór 11.30 uur persoonlijk
aan de balie of telefonisch doorgeven of bestellen
via de website www.dorpsdokter.nl.   

Behandelkamer
Tussen 8.30 uur en 11.30 uur kunt u in de 
behandelkamer bij de assistente terecht voor bij-
voorbeeld: injecties, verwijderen van hechtingen,
verbinden van wonden, uitspuiten van oren, 
bloeddruk meten en urine-onderzoek. U hoeft 
hiervoor geen afspraak te maken. Tevens worden
hier indien noodzakelijk functieonderzoeken
gedaan, zoals bijvoorbeeld een ECG of aansluiten
van 24-uurs bloeddrukmeter.

Bloedprikken
In de praktijk wordt bloed geprikt dat naar het 
ziekenhuis gaat voor onderzoek. Er wordt geprikt
tussen 8.00 uur en 8.30 uur, volgens afspraak.

Afwezigheid huisarts
Tijdens vakanties en nascholing wordt de praktijk
waargenomen door Medisch Centrum Nuth, 
Markt 25 te Nuth. 

Privacy
De praktijk neemt deel aan ketenzorg. In een keten
zijn diverse hulpverleners betrokken bij de behan-
deling van chronische ziekten zoals diabetes,
COPD, hart- en vaatziekten. Deze hulpverleners
zijn o.a. huisarts, praktijkondersteuner, diëtist,
optometrist, oogarts of longarts. 
In het kader van deze zorg vindt er uitwisseling
van bepaalde gegevens plaats. U moet hierbij
denken aan persoonsgegevens, maar ook aan
bepaalde medische gegevens die te maken hebben
met de behandeling van een van bovengenoemde
chronische ziektes.


