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Huisartsenpraktijk 

Dani

Waarneming

Tijdens vakanties wordt de praktijk waargenomen voor 
spoedeisende problemen door dokter R. Olgers en 
dokter S. Cornelissen, tel. 0316 -223147. 

Contact

Huisartsenpraktijk Dani
Panhuis 52, 1e verdieping
6941 BZ Didam
Tel. 0316 – 221500
Bij spoed:  kies 1

Huisartsenpost

Bel voor spoedgevallen buiten kantoortijden: 
0900-1598

Avond-, nacht- en weekenddienst

De Huisartsenpost is uitsluitend bedoeld voor 
dringende medische hulp waarvan de oplossing niet 
kan wachten tot de eerstvolgende werkdag.

Openingstijden

De huisartsenpost is iedere werkdag geopend van 
17.00 uur tot 8.00 uur de volgende ochtend en de 
gehele dag op zaterdag, zon- en feestdagen.

Afspraken

U heeft uitsluitend toegang tot de huisartsenpost na 
een telefonische afspraak. Houdt bij het maken van 
een afspraak uw verzekeringsgegevens bij de hand.
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In deze folder vindt u informatie over onze huisartspraktijk. 
Leest u de folder goed door en bewaar deze, bijvoorbeeld bij 
de telefoon of bij de gegevens van uw zorgverzekering.

Spoedgevallen

In het geval van een levensbedreigende situatie belt u direct 
het landelijk alarmnummer 112. Voor andere spoedgevallen
Tel. 22 15 00 kies 1.
Buiten onze openingstijden kunt u voor spoedeisende zaken 
contact opnemen met de Huisartsenpost: tel. 0900-1598. 

Openingstijden

De praktijk is elke werkdag geopend van 8.00 tot 17.00 uur, 
behalve op de donderdagmiddag, dan is de praktijk vanaf 
13.00 uur gesloten. Wij houden middagpauze van 13.00 tot 
13.30 uur.

De balie is geopend van 08.00-10.30 uur, van 12.00- 13.00 
uur en van 14.30- 16.30 uur. Voor uitslagen en telefonisch 
overleg kunt u ook bellen tussen 12.00- 13.00 uur en 14.30- 
16.30 uur.

Spreekuur

Het spreekuur is uitsluitend op afspraak. Voor het maken 
van een afspraak belt u tussen 8.00 en 10.30 uur de 
praktijkassistente via telefoonnummer 221500.
Een consult is bedoeld voor één probleem en duurt onge-
veer 10 minuten.  
De assistente vraagt u bij het maken van de afspraak altijd 
naar de aard van de klachten. Een deel van de problemen 
kan door een eenvoudig advies worden afgehandeld en bij 
andere klachten is het soms nodig extra tijd te reserveren of 
bijvoorbeeld urine mee te brengen. 

Recepten

U kunt  herhaalrecepten op de volgende manieren 
aanvragen: 
1. via de receptlijn: tel. 0316-227072 
2. via internet: www.herhaalreceptdidam.nl, 
3. door de lege doosjes, of bij voorkeur de uitgeknipte 
etiketten in een enveloppe, op de praktijk af te geven. 
Na enkele dagen kunt u de aangevraagde medicijnen na 
14.00 ophalen bij de apotheek.

Huisbezoek

Huisbezoeken zijn bedoeld voor patiënten die niet naar de 
praktijk kunnen komen. De assistente zal bij een verzoek 
om een huisbezoek altijd vragen naar de reden om te 
beoordelen hoe snel de huisarts bij u moet zijn. Omdat er op 
de praktijk ruimere onderzoek- en behandelmogelijkheden 
zijn, is het beter om naar de praktijk te komen, indien de 
situatie het toelaat. Voor aanvragen van visites kunt u bellen 
tussen 08.00-10.30 uur.

Assistentie in de praktijk

In de praktijk werken naast de huisarts, een waarnemend 
huisarts en andere hulpverleners: 
praktijkassistentes en de praktijkondersteuners voor 
suikerziekte, hart en vaatziekten, longziekten, 
psychische begeleiding en ouderenzorg.

De praktijkassistente maakt de afspraken en kan allerlei 
praktische vragen beantwoorden.
Zij heeft eigen spreekuren voor bloeddrukken, oren 
uitspuiten, injecties geven, maken van uitstrijkjes, 
wondverzorging, wratten aanstippen, hechtingen verwijderen 
enz.

De praktijkondersteuners zijn verantwoordelijk voor de 
uitvoering van de speciale spreekuren en preventie van 
ziekten.

Nieuwe inschrijvingen

De huisartsen in Didam hebben hierover afspraken gemaakt, 
informeer bij een van de praktijken wie er open staat voor 
nieuwe inschrijvingen. Mocht er al een gezinslid in een van 
de praktijken ingeschreven staan, geeft dit dan ook aan.


