
Huisartsenpraktijk 
Burgerhout

0165 - 555 280

contact@zorgburgerhout.nl

www.praktijkburgerhout.nl

Huisartsenpraktijk Burgerhout
Burgerhoutsestraat 27
4701 EK  Roosendaal

Huisartsen:
Mw. J. van Dis
Mw. F. Wouters
Mw. E. Wesseling (alleen op maandag)
Mw. C. Jacobs

Contactgegevens: 
T 0165 - 555 280
E contact@zorgburgerhout.nl
W www.praktijkburgerhout.nl

Huisartsenpost Roosendaal:
T 0165-530 200
(avond, nacht, weekend en feestdagen)

Moet ik naar de dokter?
De website van Moet ik 
naar de dokter? helpt 
mensen om verantwoorde-
lijkheid voor hun eigen 
gezondheid te nemen. 
Ruim 42% van de mensen die een dokter 
bezoeken hoeven daar eigenlijk helemaal niet 
naar toe. Met behulp van Moet ik naar de 
dokter? kan een deel van deze mensen gerust 
gesteld worden doordat zij worden voorzien 
van een betrouwbaar advies. Hierdoor kan de 
werkdruk in de zorg verlaagd worden.

www.moetiknaardedokter.nl



Telefonische bereikbaarheid:
Tussen 08:00-10:00 uur: voor het maken van 
afspraken en aanvragen van visites.

Tussen 10:30-12:00 uur: voor het opvragen van 
uitslagen en het stellen van overige vragen.

Tussen 15:00-17:00 uur: voor het stellen van 
medische- en overige vragen.

Maakt u s.v.p. gebruik van deze beltijden om 
u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. 
In verband met de privacy maken wij geen 
afspraken aan de balie.

Patiëntenportaal Mijngezondheid.net: 
Via het patiëntenportaal: Mijngezondheid.net en 
de app MedGemak is het mogelijk om 24 uur per 
dag online een vraag aan de huisarts te stellen, 
afspraken te maken, recepten te herhalen en uw 
dossier in te zien. Meer informatie hierover vindt 
u op onze website.

Recepten aanvragen:
Dit doet u bij voorkeur via het patiëntenportaal. 
U kunt ook de receptenlijn inspreken (keuze 2). 
Buiten onze openingstijden via: 0165 - 599 058

Ook kunt u gebruik maken van de herhaalservice 
van de apotheek, wanneer u voor langere tijd 
medicatie gebruikt. De apotheek zorgt dat 
uw chronische medicatie op tijd klaarstaat of 
bezorgd wordt.

Als u de recepten voor 13.00 uur besteld, liggen 
deze 2 werkdagen later na 16:00 uur klaar bij
de apotheek. 

Wilt u de medicatie laten bezorgen? Geef dit aan 
en de medicatie wordt dan 2 werkdagen later in 
de middag bij u thuisbezorgd.

Urineonderzoek:
U kunt uw urine voor onderzoek dagelijks tussen 
08:00 en 12:00 uur inleveren aan de balie.

Waarnemend huisartsen:
Naast de praktijkhoudende huisartsen werken 
er in de praktijk regelmatig waarnemend 
huisartsen. We streven ernaar om met zoveel 
mogelijk vaste zorgverleners te werken.

Opleidingspraktijk:
Regelmatig werkt er gedurende één jaar 
een afgestudeerd arts in de praktijk, die zich 
specialiseert tot huisarts. Deze arts werkt onder 
supervisie van de huisartsen. 

Triage door de praktijkassistente:
Met behulp van triage (vragen stellen) kunnen 
wij ervoor zorgen dat een patiënt de juiste zorg 
krijgt, op het juiste moment en bij de juiste hulp-
verlener (assistente / ondersteuner / huisarts), 
hiervoor is de praktijkassistente opgeleid.

De praktijkassistente zal uw klacht willen uit-
vragen om u zo goed mogelijk te kunnen helpen.

Praktijkondersteuner Somatiek:
De huisarts verwijst patiënten naar de poh-s 
om hen te begeleiden en ondersteunen met een 
chronische aandoening zoals diabetes, astma/
COPD en hart- en vaatziekten.

Praktijkondersteuner GGZ:
De huisarts verwijst patiënten naar de poh-
ggz ter inventarisatie van psychische klachten 
waarvoor niet meteen aan een verwijzing 
gedacht wordt. Bijvoorbeeld bij slaap-
problemen, piekeren, angst- en/of paniek-
aanvallen of lichte tot matige depressie.

Betrouwbare informatie over ziekte
en gezondheid:
Wanneer u klachten heeft of vragen over uw 
gezondheid, zoekt u waarschijnlijk informatie 
op internet. Huisartsen vinden het belangrijk 
dat u op internet betrouwbare informatie krijgt, 
zonder reclames. Daarom hebben huisartsen 
deze website voor u samengesteld. Zodat u 
vóór, tijdens en na uw bezoek aan de huisarts 
informatie kunt vinden.

Op Thuisarts.nl zoekt u naar informatie waar en 
wanneer het u uitkomt. De website vertelt wat 
u zelf kunt doen aan uw klachten, en wanneer u 
de huisarts moet raadplegen.

 


