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Spreekuur: op afspraak
Bij voorkeur bellen tussen 8.00-10.00 uur. 
De assistent stelt u enkele vragen om de ur-
gentie te kunnen bepalen, dit voor een goede 
spreekuur planning.
Per afspraak worden 10 minuten gereser-
veerd. Als u denkt meer tijd  nodig te hebben, 
dit graag aangeven.

Visite aanvragen:
Bij voorkeur voor 10.00 u. bellen.

Spoedvisites:
kunnen de hele dag aangevraagd worden. 
Weet u niet zeker of er sprake is van spoed? 
Overleg het dan met de assistent.

Telefonisch spreekuur:
Indien u telefonisch overleg wilt met de huis-
arts kunt u dit bij de assistent aanvragen. De 
dokter belt u tussen 10.00 en 11.00 u. terug.

De praktijkassistenten
Liesbeth van Heeringen, Hermien Tillema en 
Ellen Buisma maken voor u afspraken en u 
kunt bij hun terecht voor vragen, adviezen en 
informatie.

Op maandag, dinsdag , donderdag en vrij-dag 
kunt u tussen 14.00-15.00 uur op afspraak 
komen voor het assistenten spreekuur, 
graag even melden aan de balie.

Urine onderzoek:
Graag ochtend urine inleveren in een 
schoon potje met naam voor 10.00 uur. 
(Potjes gratis verkrijgbaar bij de assistent.)

Herhalingsrecepten: 
Lege	doosjes	en	flesjes	met	etiket	(of	alleen	
de etiketten) liefst gebundeld in “het kastje” 
zetten. U kunt uw herhaalrecept ook telefo-
nisch, of via onze website doorgeven. Voor 
10.00 uur gebracht of gebeld betekent twee 
werkdagen later ophalen bij de uitdeelpost 
tussen 16.00 en 17.00 u..

Uitslagen
Deze kunt u telefonisch opvragen bij de as-
sistent. Uitslagen zijn in de meeste gevallen 
na 2-3 werkdagen bij ons bekend.

Wijzigingen van uw gegevens: (gezins)situ-
atie, adres of verzekeringsgegevens graag 
z.s.m doorgeven aan de assistent.

maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 8.00-17.00 u.
woensdag           8.00-12.30 u.

Op woensdagmiddag is de praktijk gesloten.
De huisartsen in Winsum nemen dan voor ons waar.
Bij spoedgevallen op woensdagmiddag kunt u bellen met            0595 441300

Heeft u een dokter nodig buiten openingstijden?
Na 17.00 uur, in het weekend en op feestdagen kunt u bij spoed terecht bij
de Centrale Doktersdienst Groningen
   adres: Van Swietenlaan 2b 9728 NZ in Groningen   0900 9229

Uitdeelpost Apotheek Winsum locatie Burchtweg 6 in Sauwerd:
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 16.00-17.00 u.; woensdag gesloten

Magazijnuitleen hulpmiddelen: 
Meeden 3e Winsum, ma-vr: 8.30-12.00 u. en 13.00-17.00 u.   

Certe (bloedafname): elke dinsdag 9.00-10.00 u.
     elke donderdag 8.00-8.30 (alleen eigen patiënten)

Fysiotherapie Sauwerd, Burchtweg 6, Sauwerd  050 3062064

S.H. Riazi, huisarts Adorp, Sauwerd, Wetsinge          3061281
                   
        Alarm   112
Burchtweg 6, 9771 BB Sauwerd
 www.huisartsenpraktijksauwerd.nl


