
 Echo’s bij uw huisarts! 

Als huisarts-echografist staan wij diagnostisch 

een stuk sterker door ons echo-apparaat. 

Aandoeningen zoals aneurysmata, galstenen, 

netvliesloslating, blaasretentie, tumoren en 

cysten zijn sneller uit te sluiten of aan te tonen. 

Dus ook sneller te behandelen. U hoeft niet 

onnodig naar het ziekenhuis en bent geen eigen 

risico kwijt. 

ECG  

Dezelfde argumenten als bij echografie gelden 

ook voor het maken van ECG’s. Met name dokter 

Offringa heeft veel cardiologie-ervaring vanuit 

het ziekenhuis. Het maken en kunnen beoordelen 

van ECG’s is misschien niet voor elke huisarts een 

vanzelfsprekendheid, voor ons is het dat wel. 

Hart- en vaatziekten (CVRM) 

Dokter de Bruijn doet het spreekuur voor het 

beheersen van risico op hart- en vaatziekten. 

Diabeteszorg 

Mevrouw Stinissen doet als verpleegkundige het 

spreekuur voor diabetes. Zij heeft daarvoor alle 

aantekeningen en sluit dit kort met de huisarts. 

Prikpost 

Voor  bloedonderzoek en de trombosedienst 

kunt u terecht bij de prikpost in onze praktijk. U 

hoeft u dan niet in Rijnstate zelf te laten prikken. 

  Rijnstate Lab   SHO  

  ma    8.00   -  10.00   - 

  di           8.00   -    9.30   - 

  wo   13.00   -  13.30  - 

  do    8.00   -    9.30   - 

  vrij   10.30   -  11.00  8.00  -  10.00 uur 

 

Overige dienstverleners 

Een  tot enkele dagen per week maken een 

psycholoog en diëtiste gebruik van onze praktijk. 

 

Vakantiewaarneming 

Waarneming bij ziekte of tijdens vakanties is 

geregeld met collega huisartsen van de Rozet. 

Uitgiftepunt BENU-Apotheek 

Dagelijks van 15.00-17.00 uur, zal Benu apotheek 

Westervoort medicijnen verstrekken aan het 

loket van de prikpost.  

 

Tot ziens in Praktijk Dorpstraat! 
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spoedlijn: 06-55165699 

Huisartsenpost Zevenaar: 0900-1598 



Huisartsen: 

Mw. A.K. Offringa-Hup 

praktijkhouder, huisarts-echografist 

 

Dhr. R.P.J. de Bruijn 

vaste waarnemer, huisarts-echografist 

 

Assistentes: 

Ida van den Berg 

Esther Reuling 

 

Praktijkassistente / verpleegkundige: 

Astrid Stinissen 

 

 

Bellen voor een afspraak 

We houden dagelijks spreekuur tussen 8.00 en 

17.00 uur. Het spreekuur is op afspraak. Voor 

spoedgevallen kunt u binnen de openingstijden 

meteen terecht (bijvoorkeur even bellen). 

 

- Voor het inplannen van het spreekuur zal 

de assistente vragen waarvoor u komt. 

- Heeft u meerdere klachten meldt u dit 

dan bij het maken van een afspraak. 

- De spoedlijn (toets 1) is alleen bestemd 

voor spoedeisende medische hulpvragen. 

Huisbezoek 

- Huisbezoeken worden zoveel mogelijk op 

dinsdagmiddag gepland. 

- Bezoek aan huis is bedoeld voor 

patiënten, die door hun leeftijd of door 

ziekte, niet in staat zijn om zelf naar de 

praktijk te komen. 

 

Recepten 

- Herhaalrecepten kunt u aanvragen via de 

receptenlijn: toets 2 in het keuzemenu. 

- Indien voor 15 uur aangevraagd gaat het 

nog diezelfde middag naar de apotheek. 

- Wanneer u de medicijnen vervolgens 

kunt ophalen is afhankelijk van de 

apotheek. 

 

Spoedeisende hulp 

- Voor spoedeisende hulp kunt u altijd 

direct terecht. Als u van te voren even 

belt, kan de dokter rekening houden met 

uw komst. 

 

Contact met de assistente 

- De assistente is er om uw afspraak in te 

plannen in het spreekuur. 

- Zij is opgeleid om een eerste inschatting 

te maken bij spoedgevallen. 

- Ook kan zij telefonisch advies geven. 

Deze geeft zij namens de huisarts. Zij 

registreert dit in uw dossier en elk advies 

wordt door de huisarts gecontroleerd. 

Spreekuur assistente 

De assistente heeft een eigen spreekuur voor de 

volgende verrichtingen: 

- bloeddruk meten 

- glucose bepaling 

- Hb controle  

- hechtingen verwijderen  

- injecties  

- oren uitspuiten  

- tapen en zwachtelen  

- uitstrijkjes bevolkingsonderzoek  

- urine controle  

- wrattenbehandeling  

- wondbehandeling  

- ECG/hartfimpje  

- enkel-arm-index  

- MMSE/geheugentest  

- spirometrie/longfunctietest  

 

Ochtend-urine nakijken 

Vermoedt u een urineweginfectie? Laat dan uw 

eerste ochtendurine nakijken door de assistente. 

Voor een goede bepaling brengt u dit het liefst 

voor 10.30 uur, bij forse klachten desnoods wat 

later op de dag, maar hoe eerder hoe beter. 

 

Uitslagen van onderzoeken 

Voor uitslagen van onderzoeken dient u zelf 

contact op te nemen met de praktijk. Bij 

uitslagen die actie behoeven nemen wij uiteraard 

contact met ú op. Denkt u er aan dat wij over een 

telefoonnummer beschikken waarop u 

bereikbaar bent? 


