Dienst– en
waarneemregeling
In avond– en weekenduren kunt
u terecht bij de huisartsenpost

Adresgegevens
St. Geertruid
Julianaweg 13
6265 AH
Tel: 043-408 29 48

van het AZM (alleen voor

H.M.A.J. Habets
Praktijkfolder

spoedgevallen).
Tel: 043-387 77 77

Prikdienst
Op maandag en donderdag
tussen 08.15 en 08.30 uur komt

de prikdienst van het AZM. Neem
uw verwijsbrief en ponskaartje
van het AZM mee. Wees op tijd!
Deze dienst vertrekt als zij geen

Eijsden
Eijsden
Breusterstraat 105
6245 EH
Tel: 043-408 29 48

patiënten heeft.

Julianaweg 13
6265 AH St. Geertruid
Breusterstraat 105
6245 EH Eijsden
Tel: 043-408 29 48
E-mail:
Huisartsenpraktijkhabets@live.nl

Praktijk Eijsden

Copyright Noé and Guus

Spreekuur

Praktijkassistente

Spreekuur is altijd volgens afspraak. Voor

Alle behandelingen zijn op afspraak! De

elk spreekuur wordt 10 minuten

praktijkassistentes helpen u verder bij:

uitgetrokken. Als u denkt meer tijd nodig
te hebben zult u dit vooraf, tijdens het
maken van de afspraak, moeten

aangeven.
Praktijk Sint Geertruid

Huisbezoek
Openingstijden
St. Geertruid: Van maandag tot
vrijdag geopend van 08.00 t/m 17.00
uur



Bloed prikken



Bloeddruk meten



Spuiten zetten



Het maken van een hartfilmpje



Oren uitspuiten



Wratjes aanstippen

Als u door omstandigheden de praktijk



Hechtingen verwijderen

niet kunt bereiken zal de dokter een



24-uurs bloeddrukmeting

huisbezoek afleggen. Wel zult u dit dan
voor 11.00 uur aan moeten geven bij de

Praktijkondersteuner

assistentes. Dit kan alleen ‘s morgens. De
dokter legt elke dag huisbezoeken af

De praktijkondersteuner geeft advies over

Eijsden: maandag, woensdag en

tussen 12 .00 en 14.00 uur

uiteenleggende onderwerpen. U kunt bij haar

vrijdag van 14.30 t/m 16.30

Medicijnen/apotheek

Telefoonnummers

terecht voor:

Via de receptenlijn of de praktijklijn kunt
u medicijnen bestellen. U kunt dan ook

Praktijknummer: 043-408 29

aangeven of u deze wilt laten bezorgen.

Spoednummer: 043-408 70 18
Herhaalreceptenlijn: 043-408 40 65

EHBO
Voor EHBO kunt u uiteraard altijd terecht.
Als u even van tevoren belt, houden wij
rekening met uw komst.



Wratjes



Moedervlekken



Ouderenzorg



Diabetes



Een audiogram



Hormoonspuiten



Moeilijk te prikken patiënt



Stervensbegeleiding

