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OPEN VOOR IEDEREEN



Praktijk
Wanneer u zich inschrijft bij de 
praktijk, betekent dat dat u bij  
beide huisartsen terecht kan.

Mijngezondheid.net 
Bij ons kunt u veel zaken online 
regelen. Wij werken met het  
beveiligde online patiënten  
portaal Mijngezondheid.net en de 
app Medgemak. U kunt online een 
afspraak maken, een herhaalrecept 
aanvragen of een e-consult sturen.  
Ook kunt u uw dossier inzien. 
Maakt u online een afspraak, houd 
dan rekening met de duur van de 
afspraak. 

Inloopspreekuur 
Voor een korte vraag kunt u 
zonder afspraak terecht op het  
inloopspreekuur van 8.00 - 8.30 uur.  
Dit is een spreekuur voor korte 
klachten. U wordt op volgorde van 
binnenkomst geholpen.

Consulten 
Een consult duurt 10 minuten. Wilt 
u meerdere problemen bespreken 
of denkt u dat u meer tijd nodig 
heeft, maak dan een dubbele  
afspraak. Een afspraak kunt u  
‘s ochtends telefonisch maken bij 
de assistente of 24/7 online via 
mijngezondheid.net. 

E.M. Buitenhuis M.M.J. Worp-van den Berg

Aviva is een jong gevestigde praktijk  
met twee open huisartsen die graag met  
duidelijk advies de patient de keuze over  
gezondheid willen laten maken.



Bereikbaarheid 
In de middag is er geen assistente 
aanwezig. De telefoon wordt dan 
niet opgenomen. Wanneer uw 
vraag echt niet kan wachten, kunt 
u een bericht inspreken. Een van 
de huisartsen belt u dan diezelfde  
middag terug. Ook kunt u een 
bericht voor de assistente achter-
laten. Zij behandelt dat bericht de 
volgende werkdag. 

Herhaalrecepten 
Via MijnGezondheid.net kunt u 
online herhaalrecepten aanvragen. 
Ook kunt u de praktijk bellen om 
uw recept in te spreken (optie 2). 

Voor chronische medicatie werken 
wij met een herhaalservices zodat 
dit automatisch gaat.

Visite 
Als u niet naar de praktijk kunt 
komen, omdat u daar lichamelijk 
te ziek voor bent, kunt u in overleg
met de assistente een visite in de 
ochtend aanvragen. Visites worden 
altijd van tevoren met de huisarts 
besproken. Geen vervoer is geen 
reden voor een visite. 

Voor meer informatie of nieuws-
brieven verwijzen wij u naar onze 
website: www.avivahuisartsen.nl
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* U kunt op dinsdag in 
spoedgevallen wel bellen  
naar onze praktijk. U wordt 
dan door verbonden naar 
gezondheidscentrum 
Meerzicht.

OPENINGSTIJDEN 

Maandag 8.00 - 17.00 uur Buitenhuis
Dinsdag gesloten*  
Woensdag  8.00 - 17.00 uur Buitenhuis
Donderdag 8.00 - 17.00 uur Worp
Vrijdag 8.00 - 17.00 uur Worp

SPOED BUITEN KANTOORUREN:  
Huisartsenpost  

079 321 30 91

TELEFOONNUMMER

079 200 2 200


