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Praktijkinformatie 

Afspraak maken 
Voor het spreekuur dient u altijd vooraf een 
afspraak te maken. U kunt de assistente telefonisch 
bereiken op 070 – 352 25 44, op de volgende tijden:  
- Ochtend: 08:30 – 11:30 uur 
- Middag:  13:00 – 16:00 uur 

Wanneer u ons belt, krijgt u een keuzemenu te 
horen. Kies 3 om de assistente te spreken. De 
assistente zal vragen naar de reden van uw contact. 
Dit gebeurt op verzoek van de dokter, zodat er beter 
ingeschat kan worden hoeveel tijd er voor een 
consult gereserveerd moet worden. Een consult 
duurt standaard 10 minuten. 

Telefonisch spreekuur 
Voor eenvoudige vragen of op opvragen van 
uitslagen kunt u gebruik maken van het telefonisch 
spreekuur. Dat heeft als voordeel dat u niet naar de 
praktijk hoeft te komen. Het telefonisch spreekuur 
vindt iedere werkdag plaats op de volgende tijden: 

- Ochtend: 08:00 – 08:30 uur 
- Middag:  14:30 – 15:00 uur 

Kies 3 om de dokter te spreken.  

 
eConsult 
Met behulp van het ‘eConsult’ kunt u via onze 
website www.hapstatenkwartier.nl, via een 
beveiligde verbinding medische vragen stellen aan 
de medewerkers van onze praktijk. Uw vraag wordt 
net zo vertrouwelijk en zorgvuldig behandeld als via 
de telefoon of in de spreekkamer. 
Voor dit consult dient u zich eerst te registreren via 
de website. Het antwoord vindt u op uw 
persoonlijke pagina onder ‘Overzicht vraag en 
antwoord’. Mocht uw vraag spoed hebben dan 
adviseren wij u per telefoon contact op te nemen. 

 
Spoed 
Indien er sprake is van een spoedeisende situatie, 
dan belt u met 070 – 352 25 44: kies 1 voor spoed. 

Herhaalrecepten 
Via onze herhaalreceptenlijn kunt u chronische 
medicatie aanvragen. Spreek de recepten tijdig in, 
de apotheek heeft ongeveer twee werkdagen 
nodig om het klaar te maken. Het nummer van de 
herhaalreceptenlijn is: 070 – 352 25 44: kies 2. 

Bloedafname 
Iedere dinsdag-, woensdag-, en vrijdagochtend 
kunt u bij ons terecht voor bloedafname van 8:00-
10:00 uur en uitsluitend op afspraak.  
Indien u in de praktijk bloed wilt laten afnemen, 
verzoeken wij u het formulier af te geven bij de 
receptie. De assistente kan dan vooraf etiketten 
maken en de buisjes klaarzetten.  

Assistentenspreekuur 
De assistente heeft op de volgende dagen 
spreekuur: 

- Maandag: 08:30 – 10:00/13:30 – 15:00 uur 
- Dinsdag: 13:30 – 15:00 uur 
- Woensdag: 13:30 – 15:00 uur 
- Donderdag: 10:20 – 11:20/13:30 – 15:00 uur 

Dit spreekuur is bedoeld voor onder andere het 
volgende:  

- Oren uitspuiten 
- ECG’s (hartfilmpje) 
- Spirometrie (longfunctietest) 
- Audiogram (gehoortest) 
- Bevolkingsonderzoek – uitstrijkje  
- Geven van injecties 

U dient hiervoor een afspraak te maken. 

 
Praktijkondersteuner (GGZ) 
In onze praktijk werken twee praktijkondersteuners. 
Karin van Berkel is gespecialiseerd in ouderenzorg, 
hart- en vaatziekten, diabetes en COPD. Verder kan 
zij u begeleiden bij het stoppen met roken.  
Daarnaast hebben we een praktijkondersteuner 
geestelijke gezondheidszorg: Daphne Vlake. Ze is 
opgeleid voor het begeleiden van mensen met 
psychische klachten. Hiervoor werkt ze nauw samen 
met de huisartsen en psychologe Julia Hachmann. 

Verwijzingen 
Om een afspraak te kunnen maken bij een specialist 
heeft u een verwijzing van de huisarts nodig. U kunt 
hiervoor een afspraak maken. Indien u een afspraak 
bij een specialist maakt zonder verwijzing van de 
huisarts, zijn de kosten voor eigen rekening. De 
huisarts maakt geen verwijzing achteraf.  

Huisbezoek 
Wanneer het niet mogelijk is om zelf naar de praktijk 
te komen, dan kan de huisarts u ook thuis bezoeken. 
De assistente beoordeelt, eventueel samen met de 
huisarts, of een huisbezoek afgelegd wordt en op 
welke termijn. Het huisbezoek is niet bedoeld voor 
mensen die geen tijd of geen vervoer hebben om 
naar het gewone spreekuur te komen. 
Een huisbezoek dient voor 11:00 uur te worden 
aangevraagd.  

Huisartsenpost (SMASH) 
Buiten kantoortijden (17:00 – 08:00 uur) en in het 
weekend kunt u voor spoedgevallen de 
huisartsenpost bellen: 070- 346 96 69  
 



Reizigersvaccinaties 
Onze praktijk is aangesloten bij Reisprik. Reisprik is 
het grootste landelijk netwerk van gespecialiseerde 
huisartsenpraktijken voor reizigersadvisering en 
vaccinatie. Daarnaast is onze praktijk door het 
Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering 
(LCR) en door Travel Alert erkend als bureau voor 
reizigersadvisering. 
 
Wij kunnen u alle vaccinaties, inclusief gele koorts, 
geven. Wij zijn geen grote commerciële instelling en 
hebben daarom persoonlijke aandacht voor u. Wij 
denken na over de risico’s die u op uw reis zou 
kunnen lopen en geven u ook een reisadvies mee. 
 
Het maken van een afspraak kan via 
www.reisprik.nl. Door 'Den Haag' in te vullen, vindt 
u onze praktijk. 

 
Belangrijke telefoonnummers en tijden 

Afspraak maken 

Tel.: 070 – 352 25 44 
Kies 3 om de assistente te spreken. 
Op werkdagen: 08:30 – 11:30 uur 
 13:00 – 16:00 uur 
  

 

Telefonisch spreekuur  

Tel.: 070 – 352 25 44 
Kies 3 om de huisarts te spreken. 
Op werkdagen: 8:00 – 8:30 uur 
 14:30 – 15:00 uur 

 

Herhaalrecepten  

Tel.: 070 – 331 95 66 
Kies 2 voor de herhaalreceptenlijn. 
 

Huisartsenpost (SMASH)  

Tel.: 070 – 346 96 69 
Buiten werktijden en in het weekend. 

 

SPOED 

Tel. 070 – 358 47 25 
Kies 1 in geval van spoed. 

Let op! 

Wij zijn niet bereikbaar op de volgende tijden 
wegens patiënten-overleg en lunchpauze:  

- 11:30 – 13:00 uur 

 
 

 
 
 
 
 
 

Huisartsenpraktijk 
Statenkwartier 

 
 
 

Huisartsen: 
Mw. L.E.V. Dirkse 
Dhr. J. Vellenga 

Mw. S.E. van Markus – Floor  
Dhr. R. Berghuis 

 
 
 

Eisenhowerlaan 81 
2517 KK ’s-Gravenhage  

Tel: 070-3522544  
Fax: 070-3584146 

E: info@hapstatenkwartier.nl 
www.hapstatenkwartier.nl  
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