
  

Welkom 
Ons streven is u de best mogelijke 
huisartsenzorg te verlenen. In deze folder 
leest u hoe wij dit organiseren. 

 
Huisartsen 
Dhr. R.J. Hage (dagelijks, behalve dinsdag) 

Mw. L.B. de Zeeuw (maandag en dinsdag) 

Om de week werkt mw. De Zeeuw op 

vrijdag ipv dhr. Hage. 

 

Doktersassistentes 
Jolanda Waterman 
Aukelies Dijkstra-Buist 
Lisanne Bos 

Praktijkverpleegkundigen 
Hetty Boelhouwer 
Jeanette Zuidema 
 

Openingstijden praktijk 
De praktijk is geopend op werkdagen van: 

• 8.00 uur tot 12.30 uur 

• 13.00 uur tot 17.00 uur 

Tussen 12.30 en 13.00 uur is de praktijk 

gesloten en alleen voor spoedgevallen 

telefonisch bereikbaar via de spoedlijn. 

 

Spoedlijn (050) 556 61 69 
Gebruik de spoedlijn als u dringend 

medische hulp nodig heeft. 

U kunt bij ongevallen of wonden het beste 

naar de praktijk (laten) bellen, dan kan de 

huisarts rekening houden met uw komst. 

 

Telefoon (050) 317 65 10 
De praktijk is telefonisch bereikbaar van: 

• 08.00 tot 10.15 uur 

• 11.00 tot 12.30 uur 

• 13.00 tot 17.00 uur 

 

Buiten deze tijden is de praktijk alleen voor 

spoedgevallen telefonisch bereikbaar via de 

spoedlijn. 

 

Spreekuur huisarts 
Als u voor 8.30 uur belt, kunt u meestal 

dezelfde dag terecht.  

In verband met de tijdsplanning vraagt de 

assistente naar de reden van uw komst. 

Heeft u meerdere zaken die u wilt 

bespreken? Meldt u dit dan aan de 

assistente. Zij maakt dan voor u een dubbele 

afspraak. 

 

Huisbezoek 
Tussen 8.00 en 10.00 uur kunt u een 

huisbezoek aanvragen, wanneer u vanwege 

uw gezondheid of klachten niet naar de 

praktijk kunt komen. 

 

Spreekuur doktersassistente 
Op maandag, dinsdag woensdag en vrijdag 

houdt de assistente spreekuur voor o.a. oren 

uitspuiten, wratten aanstippen, injecties, 

bloeddruk meten, hechtingen verwijderen of 

het maken van een uitstrijkje. 

Dit spreekuur is op afspraak.  

 
Huisartsenpraktijk 

Hage 
 

 

Informatiefolder 

 

Telefoon 

(050) 317 65 10 

Spoedlijn 

(050) 556 61 69 

 

 



 

Huisartsenpraktijk Hage 
Johan Dijkstralaan 3 
9744 DA Groningen 

(050) 317 65 10 
Spoed (050) 556 61 69 

 

www.huisartsenhage.nl 

 

Urine kunt u voor 10.00 uur inleveren bij 
de assistente. Zij vraagt naar uw klachten. 
Tussen 13.00 en 15.00 kunt u bellen voor 
de uitslag.  

 
Praktijkverpleegkundige 
De praktijkverpleegkundige houdt 

spreekuur voor de behandeling en controle 

van patiënten met diabetes, astma/COPD 

of risico op hart- en vaatziekten. Daarnaast 

kan zij hulp bieden bij het stoppen met 

roken en begeleidt zij ouderen met een 

kwetsbare gezondheid of dementie.  

De praktijkverpleegkundige overlegt 

regelmatig met de huisarts over de 

behandeling. 

 

Herhaalrecepten 
Voor medicijnen die u op advies van de 

huisarts langdurig moet gebruiken kunt u 

een herhaalrecept aanvragen. 

Dit kan 24 uur per dag via de receptenlijn,  

(050) 556 85 24, of het patiëntenportaal. 

 

Wanneer u de recepten voor 17.00 uur 

aanvraagt, zijn deze na 2 werkdagen vanaf 

14.00 uur bij de apotheek op te halen. 

 

Patiëntenportaal en website 
Het patiëntenportaal biedt de volgende 

diensten: herhaalrecepten, emailconsult, 

afspraak maken en inzage in uw medische 

 gegevens. Meer informatie vindt u op 

www.huisartsenhage.nl 

Op de website vindt u ook actuele 

informatie, bijvoorbeeld over vakanties. 

Doktersdienst 0900 9229 
Na 17.00 uur, in het weekend en op 

algemeen erkende feestdagen kunt u voor 

dringende medische hulp de Doktersdienst 

Groningen bellen. 

De doktersdienst is er alleen voor medische 

hulp die niet kan wachten tot de eigen 

huisarts weer bereikbaar is. 

 

Tot slot 
Wij proberen u zo goed mogelijk van dienst 

te zijn. Heeft u klachten of suggesties, 

bespreek deze dan met ons. 

Komen we er samen niet uit dan kunt u zich 

wenden tot: 

Stichting Klachten en Geschillen 

Eerstelijnszorg 

Postbus 8018 

5601 KA  Eindhoven 

www.skge.nl 

 


