J.H.Vervloet, K.Adams, A.J.Manschot, R. Huibregtse huisartsen
Roozenburglaan 20
4337 JH Middelburg
tel. 0118-627664
fax. 0118-643479
ABN-AMRO rek.nr.: NL77ABNA0571282032
Openingstijden
Van maandag t/m vrijdag zijn we geopend van 08.00 uur - 12.00 uur en van
13.00 uur - 16.00 uur.
Spreekuur
Telefonisch afspraken maken is tussen 8 uur - 12 uur.
Maandag t/m vrijdag : spreekuur alleen volgens afspraak
Huisarts J.H. Vervloet spreekuur maandag, dinsdag en woensdag
Huisarts K. Adams spreekuur maandag, dinsdag en vrijdag
Huisarts A.J. Manschot spreekuur maandag, dinsdag, woensdag en donderdag
Huisarts R. Huibregtse spreekuur dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag
Huisarts M. Hoogerhuis spreekuur vrijdag
Huisarts P. van Diggele spreekuur maandag, woensdag en donderdag
Huisarts R. Zuur spreekuur vrijdag
Praktijkondersteuner Corrie Heikens dinsdag, woensdag en donderdag
Praktijkondersteuner Diane Schoppema maandag
POH-GGZ R. Verschoor spreekuur dinsdag
POH-GGZ J. van den Driesche spreekuur dinsdag, woensdag en donderdag
POH-GGZ W. Voschezang maandag, woensdag en donderdag
Praktijkondersteuner
Telefonisch spreekuur maandag t/m donderdag van 11.30 uur - 12.00 uur tel. 0118-637487
De praktijkondersteuner doet o.a. controles van de hoge bloeddruk en voor suikerziekte.
Telefonisch uitslagen opvragen
Maandag t/m vrijdag van 13.00 uur - 16.00 uur
Spoedgevallen
Tussen 8.00 uur - 17.00 uur kunt u tijdens werkdagen bellen naar
tel. 0118-624074 voor spoedgevallen.
Avond- en weekenddienst
Tussen 16.00 uur - 17.00 uur kunt u voor dringende medische hulp bellen op de spoedlijn
624074. Na 17.00 uur en in het weekend kunt u bellen naar de Huisartsenpost
tel: 0900-1985 Krooneveldweg 6, 4332 VL Middelburg.
Herhaalrecepten
Via de receptenlijn tel. 0118-637625 of via tel. 0118-627664 in het keuzemenu toetst u 2. De
medicijnen kunnen dan opgehaald worden de volgende dag na 12 uur bij uw apotheek. Belt u na
12 uur dan liggen uw medicijnen overmorgenmiddag na 12 uur bij uw apotheek klaar.
Ook via de fax kunt u herhaalrecepten aanvragen faxnr. 0118-643479.
Urine onderzoek
Urine kunt u voor 10.00 uur inleveren.

